
 

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 

 

 

 

”Og musiken var ved Finn Ludt” 
Den gode melodi 

 
 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



“ Og musiken var ved Finn Ludt ” 

 
Hvordan ville Norge vært uten Finn Ludt?  

Hans melodier har satt preg på oss uten at vi tenker på det. 

Prøysens varme barnesanger fikk hans tonefølge, og gjorde 

dermed Lillebrors vise, Cirkusvisa og Pelles Bursdag, til en 

del av vår hverdag.  

Vandringsvisa til Skjæraasen, er det en gammel folkemelodi? 

Nei, den er komponert av Finn Ludt.  

Erik Byes Hildringstimen, og Vår herres klinkekule, har han 

også tonsatt.  

Den beskjedne mannen fra Bergen viet mye av sitt liv til 

teatermusikk. Han lagde musikken til 70-tallets progressive 

teaterstykke Pendlerne. 

I 2018 var det hundre år siden han ble født, og vi har laget en 

cabaret med mange av hans mest kjente melodier, og bundet 

dem sammen med et kåseri om hans liv og virke. 

 

Leif Blix er skuespiller og sanger, tekstforfatter og instruktør. 

Utdannet i London. Arbeidet ved Den Nationale Scene i 

Bergen, Nordland teater, Riksteateret og NRK. Medvirket i 

flere spillefilmer. 

 

Lars Nygaard er musiker. Elev av trekkspillegenden Toralf 

Tollefsen. Medvirket på innspillinger både som trekkspiller 

og bassist med blant andre Stephen Ackles, Elsa Kvamme, Di 

Derre og Wenche Myhre. 
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