
 

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 

 

 

 

”Det er lov å være blid” 
Kai Robert Johansen og Åge Karlsen 

 
 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



“Det er lov å være blid” 

 
Jens Peter Book-Jenssen, ofte kalt Book'n, (født 1910), var en 

norsk sanger, tekstforfatter, revy- og revydirektør. Han var 

svært populær i radio, på plate og scene, særlig i 1930-, 1940- 

og 1950-årene. I Norge ble han ofte sammenlignet med Bing 

Crosby og Ernst Rolf, og han betød mye for norsk revykunst i 

etterkrigstiden. 

 

I denne forestillingen” Det er lov å være blid!” synger 

Kai Robert Johansen slagere av Jens Book-Jenssen. Han har 

med seg sin Kapellmester på tangenter og trekkspill Åge 

Karlsen. 

Han vil også lede allsangen og serverer gode, gamle 

trompetsvisker på sin sølvtrompet.  

Kai Robert fylte opp ærverdige Chat Noir i Oslo med denne 

forestillingen i april  2016! 

 

Kai Robert Johansen er inne i sin 48. sesong som komponist, 

tekstforfatter, salmedikter, trompetist, sanger og entertainer. I 

løpet av disse årene har han gitt ut hele 60 platealbum, og 

solgt over en million plater! 

 

Kai Robert turnerer jevnlig over hele Europa og Nord-

Amerika med sine egne og andres komposisjoner. Han deltar 

ofte i Radio -og TV-show rundt i Europa og i Amerika. 

Kai Robert har mottatt Østfold Fylkeskommunes Kulturpris 

og Sarpsborg Kommunes Kulturpris for sitt arbeide med egen 

musikk, og ikke minst sitt livslange engasjement for sang og 

musikk med mennesker som har bistandsbehov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


