
 

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 

 

 

 

”Mot jul” 
Roar Engelberg og Håvard Svendsrud 

 
 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



“Mot jul” 
Roar Engelberg og Håvard Svendsrud 

 
Roar Engelberg og Håvard Svendsrud er musikerne som  

kommer på besøk med julemusikk for Panfløyte og 

Trekkspill. De har spilt mange konserter sammen ved flere 

sammenhenger, og er godt kjent på institusjonene i Akershus 

 

Her vil vil dere få høre melodier som:  

Gabriels oboe ( Nella fantasia), 

Marys boychild i deres egen versjon, 

På låven sitter nissen, 

Melodier av Evert Taube.  

 

Dette blir en stemningsfull julekonsert hvor man kan sitte 

godt lent tilbake og nyte flott musikk på panfløyte og 

trekkspill. 

 

Roar Engelberg er fra Romedal i Hedmark og begynte å 

spille panfløyte allerede i 12 års alderen. Han utviklet seg 

snart til å bli landets ledende panfløytist. Som den første 

profesjonelle utøver i Skandinavia har han utviklet panfløyten 

til å bli et fullverdig soloinstrument. Roar har opptrådt i en 

mengde musikalske sammenhenger og har holdt konserter 

med tradisjonell panfløytemusikk fra Romania og Sør-

Amerika, samt vært solist med en rekke symfoniorkestre. 

 

Håvard Svendsrud er aktiv med turneer i Norge og 

internasjonalt, og er kjent fra både radio og tv, og utallige 

CD-innspillinger. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


