
 

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 

 

 

 

”Musikalske herrer med 

utlagt sjarm” 
Reidar Myhre og Philip Kruse 
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 Dag:    

 Kl:     

 



“Musikalske herrer med utlagt sjarm” 

 
Reidar Myhre og Philip Kruse har sett og hørt det meste i en bransje 

de har vært en del av i siden begynnelsen av '60-tallet. Det finnes 

knapt den etablerte musiker eller arrangør som de ikke har 

samarbeidet med gjennom et langt yrkesliv.  

 

Med humor og sjarme forteller de historien om musikerens hverdag, 

krydret med muntre anekdoter og fremføringer av de vakre og 

svingende melodier som utgjør lydsporet av våre liv. 

 

Reidar Myhre (Saksofoner) 

Reidar er mann med en lang musikerkarriere bak seg. Det hele 

begynte med danseorkesteret The Gamblers på 60-tallet. Deretter ble 

det Reidar Myhres Orkester som igjen ble til Arman Sumpe Dur 

Express/ Popol Vuh. Siden har han jobbet med utallige band og 

samarbeidet med artister fra hele verden. Han spiller alt fra sopran til 

barytonsaksofon, og er et oppkomme av gode musikerhistorier. 

 

Philip Kruse (Trompet, Flygelhorn,Vokal) 

Orkesterleder, musiker, komponist, arrangør, dirigent, produsent og 

musikkforlegger. En markertprofil i norsk musikkliv siden 

begynnelsen av 70-tallet. Philip har spilt, skrevet og produsert musikk 

i alle genrer for en mengde artister. Han har utgitt plater, 

komposisjoner, arrangement og bøker, og innehatt sentrale verv i 

bransjens organisasjoner. Han er for tiden dirigent for Kampen 

Veteranorkester og styreleder i Norsk Musikkforlag. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


