Presenterer

FREM FRA GLEMSELEN

VISER FRA SVUNNEN TID MED HELGE BORGLUND OG JØRN KOLSRUD
Ta ei neve med gamle skillingsviser, en god slump gamle
gode norske sangbokskatter, noen spiseskjeer Taube og
Prøysen, to rause auser med humor, et par-tre hektoliter
brilliant tangentknipsing, en diger sekk med god og lun
stemning og to tonn allsidig musikk- og underholdningserfaring. Da har du Helge Borglund og Jørn Kolsruds
forestilling Frem fra Glemselen viser fra svunnen tid.
Helge og Jørn har jobbet sammen ved mange anledninger, men har de siste åra
hatt prosjekter mest på hver sin kant. I 2017 avsluttet de innspillingen av Frem
Fra Glemselen, kapittel 22, der Helge er solist og Jørn er musikalsk arrangør og
produksjonsansvarlig. Det synes de var så vellykket og morsomt at de har
fortsatt det gode samarbeidet.
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Med:
Helge Borglund og Jørn Kolsrud
Lengde: Ca 45-60 min
Rigg opp ca 60 min, ned ca 45
Lyd: Medbragt
Lys: Ønskelig med enkel belysning
om det finnes på huset.

HELGE BORGLUND: Helge platedebuterte for RCA i 1960- åra, og er kanskje
best kjent for de 22 platene i Frem fra Glemselen-serien sammen med Rita
Engebretsen. Serien har solgt nærmere 2 millioner plater - en nesten uslåelig
norsk rekord! Helge har også sunget på flere plater i Countrytreff-serien og på
Treff-serien. Han har gitt ut to soloplater, ANNO 1980 og Langt Mot Vest. Begge
med Jørn Kolsrud som arrangør. Helge er en allsidig sanger som er mye brukt
som solist.
JØRN KOLSRUD: Jørn har spilt piano siden han var 4 år og har allsidig erfaring
som musikant, blant annet som kirkeorganist, dansemusiker, akkompagnatør og
arrangør. Han ble kanskje mest kjent som Bowler i Kykelikokos, NRK’s
direktesendte frokost-TV for barn fra 1996 til 2003. I det siste har han vært
sentral sammen med Ole Ivars i showkonsertene AldriFREåFÅ. Jørn er også en
av opphavsmennene til den store animasjons-familiefilmen, TROLL - kongens
hale, som hadde verdenspremiere lille julaften 2018.

Booking: karianne@khkulturverksted.no

