
Tross C19 og store restriksjoner har ikke Roy Lønhøiden ligget på latsiden siste året. 27. juli kom platen You Ask
Me About Truth, en engelskspråklig versjon av hans foreløpig siste soloplate Du spør meg om sannhet fra 2015. Han har
også været studio for å gjøre nye låter med med bandet sitt, Strenger av stål, med Ivar Brynildsen på akustisk
bass og Tore Blestrud på diverse gitarer. Singelen Ingen som deg kom før jul og Vår tid er rett rundt hjørnet

Sommeren og høsten 2021 tar Roy med seg disse nyog gamle låter ut på turne sammen med sanger fra en
etter hvert stor katalog. I hovedsak er sangene på innspillingene til Lønhøiden originale men noen gode unntak
er gjort, som gjendiktninger av Townes Van Zandt, Bob Dylan og Steve Earle, og tonsettinger av Hans Børli.
Dette har blitt gjort med stor ydmykhet og respekt for de originale tekster og melodier. Noen av disse vil også
spilles på denne turneen. Strenger av stål er klare!

Roy Lønhøiden har i alt seks studioalbum bak seg siden debuten «Det ensomme landet» kom ut i 2004. Tre
av albumene har blitt nominert til Spellemannsprisen. Ivar Brynildsen og Tore Blestrud har jobbet med
Lønhøiden siden flere år tilbake, og de fleste artister innen Amricana/Country i Norge har hatt gleden av å ha
disse to eminente musikere med på enten plateinnspilling eller scene. De to har også jobbet med Amerikanske
toppartister som Redd Volkaert, Lorrie Morgan og Brennen Leigh. Blestrud har har og vært produsent på flere
av Lønhøiden sine innspillinger.

For klubbscener, låver, bryggekonserter og festivaler. For større scener og festivaler vil Strenger av Stål 
utvides til kvartett. 

ROY LØNHØIDEN & STRENGER AV STÅL

Booking:  KHKulturverksted karianne@khkulturverksted.no Tlf 99723152   www.khkulturverksted.no

Et av Norges mest samspilte band, med noen av de dyktigste musikerne vi har innen sjanger Americana her på berget


