
 

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 

 

 

 

”Anita Hegerland” 
Anita Hegerland og Espen Rogne 

 
 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



“Anita Hegerland” 
Anita Hegerland og Espen Rogne 

 
Akershus Musikkråd har igjen gleden av å arrangere en ny 

konsertturné med Anita Hegerland, en av Norges mest 

folkekjære og suksessfulle artister gjennom mange tiår.  

 

Hun markerer sitt 50-års jubileum som internasjonal artist, og 

i den forbindelse ønsker hun også å besøke institusjonene i 

Akershus.  

Mange av landets seniorer hørte hennes sanger på 70-tallet og 

80-tallet, sier Anita. Anita synger derfor sine store, kjente og 

kjære hits fra denne perioden.  

 

Landets seniorer er en fantastisk ressurs, sier Anita. Jeg 

elsker å treffe dem og prate med dem. Det gir meg mye 

glede.  

Anita Hegerland sprer mye varme, humor og glede til sitt 

publikum. Hun er svært populær og gjør fremdeles 150 

konserter og tv-show i året i inn- og utland. Våren 2020 er 

hun også svært aktuell på TV i Norge som en av deltagerne i 

«Farmen Kjendis» «på TV2 og i «4-stjerners middag» på 

TVNorge. 

 

Anita har med seg sin dyktige og faste gitarist Espen Rogne 

fra Skreia. Espen er en allsidig gitarist som har erfaring fra 

mange sjangere.  

 

 

God fornøyelse! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


