
 

KONSERTER I SOSIALE INSTITUSJONER I AKERSHUS 

 
 
Denne konsertserien er kommet i stand gjennom et samarbeide mellom 
Akershus musikkråd, Akershus fylkeskommune og kommunene i 
Akershus. Konsertserien inngår fra 2008 som ledd i ”Den kulturelle 
spaserstokken”, og omfatter 9 arrangementer pr år. 
 
Det er viktig at publikum er forberedt i god tid før konserten og at lokalet 
er klargjort. Erfaringene viser også at det er en fordel å forberede 
publikum på innholdet i konserten, f. eks. i en samlingsstund noen 
dager før konserten. Dette for å høyne forventningene og forklare hva 
som skal skje, 
 
Vi håper dere tar vel imot musikerne og ønsker lykke til med 
konsertopplevelsen 
 
God konsert! 
 
Konserten arrangeres av institusjonen i samarbeid med Akershus musikkråd og  
Akershus fylkeskommune 

 

 

 

”Allsang med  

Kristine og Vegard” 
Kristine Hesjadalen og Vegard Øyen 

 

 
 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



“Allsang med Kristine og Vegard” 

 
Kristine Hesjadalen og Vegard Øyen er et nytt bekjentskap for oss i 

Akershus. De har lang fartstid som underholdere, og har et repertoar 

med viser og allsang.  

 

Felles for alle sangene, er at de er lette å synge med på, og at de 

handler om lyse og lette temaer. Sammen med sangene, blir det vist 

bilder og tekst på storskjerm, noe som tilfører konserten en ekstra 

dimensjon.  

 

Målet med konserten er å spre solskinn, sang og glede blant publikum 

i løpet av den stunden de spiller og synger. 

 

Vegard Øyen  

Vegard er utdannet lærer med 3-årig musikklinje fra Bergen. Han har 

lang erfaring som musikklærer i grunnskolen. De siste årene har han 

kun jobbet som freelance musiker. Vegard har vært pianist og bassist i 

flere forskjellige musikalske oppsetninger.  

Han har sammen med Kristine også turnet med en Prøysen-forestilling 

i regi av den kulturelle spaserstokken.  I tillegg til livespilling driver 

han med musikkproduksjon til film.  

 

Kristine Hesjadalen 

Kristine er utdannet lærer med 3-årig musikklinje fra Lærerskolen i 

Bergen.  

Våren 2018 spiller hun i Les Miserables i Olso, og er ellers freelancer. 

Kristine har lang erfaring som skuespiller, revyartist og sanger. Hun 

har jobbet som lærer og regissert flere revyer og teaterforestillinger. 

De siste årene har hun turnet sammen med Vegard med en Prøysen-

forestilling i regi av den kulturelle spaserstokken. 

 

 

 

 

 
 

 


