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KONSERTER I SOSIALE INSTITUSJONER I AKERSHUS

Odd Arne Sørensen og Hans Olav Trøen

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.

Sted:

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

Dag:
Kl:

“Manda´morra blues – sanger av
Stein Ove Berg”
De alltid blide trubadurene Odd Arne (trekkspill) og
Hans Olav (Sang og gitar) er på farten igjen. Denne gangen
skal de presentere og hylle Stein Ove Berg sine store
sangskatter.
Stein Ove Berg ble født og vokste opp på Kløfta i Ullensaker
i Akershus. Som voksen bodde han på Kløfta, på Leirsund, på
Årnes og i Vestre Udnes i Nes på Romerike, på Garderåsen i
Fet, på Sørumsand, i Oslo og på Finstadbru i Aurskog.
Han debuterte i radioprogrammet Søndagsposten på NRK 1.
april 1971. Han gav ut åtte musikkalbum i perioden 1974–
1981. Blant hans mest kjente sanger er «Manda' morra
blues», «Kommer nå» og «Stine Maris vise».
Odd Arne Sørensen, er en norsk trekkspiller, pianist og
plateprodusent. Norsk og nordisk mester i gammeldans som
solist, og norsk mester med gammeldansorkesteret
Finnskogkvintetten. Han er nok mest kjent som trekkspilleren
i dansebandet Ingemars. Han takket for seg i desember 2010
etter å ha vært medlem i 11 år. Året før han ble medlem i
bandet ga han ut sitt første soloalbum med navnet Du og jeg
og dompapen. I 2011 ga han ut oppfølgeren Mitt
barndomsparadis. Samme året ble han også tildelt prisen
Gullskoen som Årets musiker 2011. Sommeren 2013
returnerte han tilbake til Ingemars til stor glede for fansen.
Hans Olav Trøen, er en norsk musiker, bassist, saksofonist og
gitarist. Han er mest kjent som bassist og en av gründerne i
bandet Vagabond i 2008. Han var med til bandet lagt på is i
januar 2014. Før den tid var han bassist i coverbandet Exit fra
1992 til 1994, bassist i Torry Enghs fra 1994 til 1998. Han
begynte deretter som bassist og saksofonist i Dænsebændet
fra 1999 til han forlot bandet i 2007. Fra august 2014 er han
bassist i bandet Contrazt.

