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Marianne Krogness og Karoline G. Herlofsen inviterer til Familieshowet  ”Jeg vil heller danse på 
bordet”. Molly & Partner er kjent fra NRK Radio Super og showet er basert på den fantastiske 
musikken fra den nye cdén, bundet sammen av mye tøys og tull.  
 
Molly & Partner har ikke bil, men de har både sykkel og trillebår. Klokke klarer de seg uten. De har 
ikke penger heller, men det pleier alltid å ordne seg. Nesten hver dag raser det nemlig ut masse 
godteri fra et hull i veggen bak sofaen. Godteriet bruker de til å bytte til seg alt de trenger.  Seks 
egg og en liter melk for eksempel, for en pose seigmenn, en kålrabi for 4 sure skrikerunger, og en 
gang fikk de en stålampe for en pose ostepopp og 3 melkesjokolader. Molly & Partner lover at livet 
blir totalt forandret for de som kommer og hører på. 
 
 
Marianne Krogness er en norsk skuespiller, sanger og revyartist. Marianne er kanskje mest kjent som den gitarspillende 
Sandra Salamander i Tramteaterets populære TV-serier om Pelle Parafins bøljeband fra 70 og 80 tallet. Hun ble siden 
kjent som «Shell-dama» i en serie humoristiske reklamefilmer. Hun har hatt flere roller i norske filmer, revyer og 
kabareter, blant annet i den norske oppsetninga av musikalen Annie i 2004 og Ingen grunn til panikk sammen med 
venninnen Elsa Lystad i 2007. I 1993 utga hun på plateselskapet Tylden «På frifot», et CD-album med delvis egne låter. 
I 2004 kom plata «Jeg skal bare…» Marianne Krogness har ellers lest inn lydbøker og radioserier for barn og gitt norsk 
stemme til figurer i internasjonale animasjons- og barnefilmer. 
  
Karoline Gregersen Herlofsen er artist, manusforfatter og instruktør. Karoline har  skrevet manus og hatt regi for 
diverse reyver og andre sceniske forestillinger samt skrevet TV serier som bla Jubalong og Hilde og Brede show og en 
rekke radiohørespill og revyer. I tillegg til å jobbe med Marianne Krogness har hun sitt eget Jazzband hvor hun synger 
Joni Mitchell med ny norske tekster hun selv har oversatt . Allerede I 1984 deltok hun i Melodi Grand Prix samt en 
rekke andre tv-programmer. I de siste årene er det sammen med Marianne Krogness, som Molly & Partner, hun har 
gjort seg mest bemerket.  
	

TERNINGKAST      PÅ PLATA! KJENT FRA NRK SUPER ! 

DANSER OG LEKER MED ORD ! 

NYHET: Nå også med sangbok fra høsten 2017 



Molly & Partner gjestet Lillestrøm Kultursenter i tre 
dager i forbindelse med vår Barnehagefestival. 
Publikum hyler i ekstase over Molly og Partners tøys 
og tull, og salen fylles gang på gang med barnelatter. 
Sangene er fengende, og skuespillerne får barna 
engasjert fra første stund! Moro for liten og stor! 
 
Lillestrøm kultursenter 
		

Molly & Partner leverte en morsom og dansbar 
konsert på Miniøya søndag 31. mai 2015! Vi falt 
for musikken til Molly & Partner da vi fikk 
høre råmaterialet til den nye plata allerede på 
høsten. Det er mye humor i tekstene og 
musikken er fengende og dansbar! 
 
Miniøya 

SAGT OM MOLLY & PARTNER 

Molly og Partner showet, sang og tullet for 
full sal i Sør Odal. De begeistret alle 
uansett alder. Publikum hadde mange gode 
ord å gi på vei ut etter forestillingen! 
 
Sør Odal  


