SONGLAGET

Stordabuen

Framsyningar
alle dagar kl 19:00:
STORD KULTURHUS
Laurdag 13/10
Fredag 19/10
Laurdag 20/10
Bill. kr 250,-

Medverkande

I fjor tok me publikum med "PÅ DANS"!
Dette året tar me for oss norsk populærmusikk.
Songlaget Stordabuen med fleire solistar frå eigne rekkjer.
Musikk: Chiclets med yngre krefter
Lyd: Asle Dahl
Ljos: Terje Raunholm
Regi: Jeanette Persson
Dirigent og alle arrangement: Torleiv Agdestein

Pris Program kr 20,-

Gode publikum!
Hjarteleg velkomne, kvar og ein.
Me i Songlaget Stordabuen har
eit godt og trufast publikum.
I fjor hadde me 3 fulle salar
i Kulturhuset, likevel var det
nokre som ikkje fekk billett.
Då var me PÅ DANS. Slik det
var den tida me gjekk på dans,
var dei fleste songane frå utlandet. Det var mykje på engelsk.
I år tar me ein rundtur i norsk
populærmusikk, så denne
gongen har heile 21 av 25
songar norsk tekst.
At folk har sett at me har det løye i Songlaget, fekk me merka då me starta opp etter nyttår i år. Det
strøymde på med nye songarar, like mange som det er i eit «standard norsk bygdakor». Å få så mange
nye på ein gong er både kjekt og ei stor utfordring. Den utfordringa meiner me at me har takla godt.
Korleis resultatet har blitt, får du høyre no.
Då me sette oss ned for å leggje planane for denne hausten, tenkte me at det finst mykje stor norsk
populærmusikk, og mange store norske låtskrivarar. Dermed landa me på overskrifta STORE NORSKE.
Me har sett saman eit flott knippe norske melodiar, men etter kvart som me leita, såg me kor uendeleg
mykje det er å ta av. Difor vil du sjølvsagt sakna melodiar som du synest skulle vore med.
Me har prøvd å ta med musikk frå mange store norske artistar, ikkje alltid dei mest kjende melodiane,
for dei blir kanskje spelt alt for ofte. Me har og med nokre «one hit wonders» og nokre meir lokale
Vestlandsslagarar.
Alt det me framfører i kveld er arrangert av dirigenten vår, Torleiv Agdestein. Han har banka det inn i
oss, både korsongarar og musikarar. For å få dette til, har han stått på både tidleg og seint. Me kan ikkje
få fullrost Torleiv nok for den måten han jobbar med oss, og får oss til å låta. Det er mest som om han
lagar «gull av gråstein».
Gutane i Chiclets er for fast følgje å rekna. I år har dei fått nokre yngre krefter med. Me takkar for at
dei tek seg tid til å vera med, både på øvingar og framføringar. Me retter òg stor takk til våre sponsorar.
Utan deira støtte hadde det blitt tungt å få til dette arrangementet. Ei spesiell takk til Bladet Sunnhordland AS, for god profilering.
Me i Songlaget har hatt det kjempekjekt når me har øvd til denne framsyninga, og me ser fram til å få
ein triveleg kveld saman med vårt kjære publikum.
Helsing oss i Songlaget Stordabuen

Om songane og artistane
Fin Frokost. Frå albumet «Original Nilsen». 1982.

Bjørn «Lillebjørn» Falk Nilsen (f 1950 i Oslo) er songar, låtskrivar og folkemusikar. Gjennom
sine framføringer, plater, visebøker og gitarbøker var Lillebjørn Nilsen kanskje den som meir enn
nokon annan artist fronta visebølgja i Noreg.

Plommor i Hardanger. Frå albumet «Stiv kuling» med 3 Busserulls. 1980.

Tekst og musikk Reidar Brendeland.
3 Busserulls vart starta i samband med eit juleshow for Åkra Idrettslag i 1962. Gruppa har skifta
mange medlemmer. Eit par år midt på 80-talet var Reidar Brendeland, «Vestlandsfanden», med i
gruppa.

Ein sommarvals. Frå albumet «Tramp og trall II», Johannes Kleppevik. 1980.

Johannes Kleppevik (1947–2001) frå Sund var ein norsk artist som gjekk under namnet
«kystens trubadur». Han var ein pådrivar for å få i stand Torgdagen i Bergen, som har
vorte ei årleg hending.

Jenter. Frå albumet «Jenter & Sånn», Di Derre. 1994.

Frontfiguren i Di Derre er forfattaren Jo Nesbø. Bror hans Knut er og med. Gruppa starta i 1992.
Mange av tekstane er om stader, personar og hendingar knytta til heimbyen, Molde.

Me to går alltid aleina. Frå albumet «Revansj». Mods. 1981.

Rockebandet Mods frå Stavanger hadde si store tid tidleg på 80-talet. Vokalist var Morten Abel
Knutsen. Han stod bak det meste av gruppa sitt materiale, mellom anna slagerane «Tore Tang» og
«Me to går alltid aleina».

Per og Lise. Frå albumet «Undervegs». Jan Eggum. 1991.

Jan Eggum.Vokalist, gitarist og komponist, fødd 1951 i Bergen, har vore sentral i norsk visekunst
og populærmusikk frå midt på 70-talet. Han er ein munter melankolikar som sjølv seier at han
syng enkelt om vanskelege ting – ofte om spenninga mellom personar i partilhøve.

Sønnavindsvalsen. Tekst Alf Prøysen (1914-1970), melodi Bjarne Amdahl (1903-1968).

Spelt inn på singel (før det var noko som heitte singel) i 1951, seinare gjort kjent av Nora Brockstedt. Rita Eriksen har og laga ein mykje spelt versjon.

Ingen er så nydelig som du. Singel med Tor Endresen 1991.
Tekst Ove Borøchstein, melodi Rolf Løvland. Løvland er mannen bak Melodi Grand Prixvinnarane «La det Swinge» og «Nocturne». Tor Endresen er kjent som songar, komponist og
revyartist. Han hadde årsbeste på Norsktoppen i 1991 med denne songen.
Den finast eg veit. Frå albumet «Sol over livet». Hellbillies. 1999.

Hellbillies er eit Countryrockband fra Ål i Hallingdal, danna i 1990 Musikken og stilen er i all
hovudsak amerikansk, men tekstane speglar norsk bygdekultur og tradisjonar. Det meste av
materialet er laga av Aslag Haugen (melodi) og Arne Moslåtten (tekst), mens Lars Håvard Haugen
står for arrangeringa.

Drømmedame. Frå albumet «Feber». Trang Fødsel. 1998.

Bandet Trang fødsel vart starta Bergen i 1992 av lærarstudentane Hans Petter Aaserud og Jørund
Fluge Samuelsen, dei står bak tekst og melodi på «Drømmedame».

Lift Me Madrugada med Ane Brun. Singel 2005.

Tekst og musikk: Høyem/Jacobsen.
Rockebandet Madrugada eksisterte frå 1992 til 2008. I starten på Stokmarknes først på 90-talet
hadde dei fleire namn før dei skifta til Madrugada i 1997/1998. Kjerna i bandet var Sivert Høyem,
Frode Jacobsen og Robert Burås fram til Burås døydde i 2007.
Ane Brun (Ane Kvien Brunvoll), songar og låtskrivar frå Harøya i Møre og Romsdal,
er busett i Stockholm. Ho har hatt stor suksess både med eigne låtar og i duettar med fleire
mannlege songarar.

Voi voi. Dette var Noregs første deltakar i Eurovision Song Contest. 1960.

Melodi og tekst Georg Elgaaen. Sangen vart fremført av Nora Brockstedt.Voi voi er samisk og
tyder «hei hei» eller eit lett oppgjeve «ja ja», alt etter betoninga.

Rånny Bruvik/Dans på Grasdal.

Vinskvetten var ei revy- og musikkgruppe som var aktiv frå 1975 til 2009. Gruppa kom frå Salhus
i Bergen og var opprinneleg ein parodi på Salhuskvintetten.Vinskvetten skildrar livet i Rothålå, ein
stad som ikkje er heilt ulik heimstaden Salhus. Songen om Rånny Bruvik er frå albumet «Rånnyen
og Kveitebollen» frå 1997. Dans på Grasdal er frå albumet «På nye eventyr», 1994. Siste nytt frå
Vinskvetten er at det snart er premiere på det nye showet «Me gjer oss aldri».

Livet er for kjipt av Lars Kilevold var først laga til russerevyen i Fredrikstad i 1980.

Songen vart ein kjempeslager på radio dette året. Lars Kilevold (f. 1960) er og kjend for songane
«Ute til lunsj» og «Respekt for Grandiosa».

Everyone needs a friend sometimes.

Frå albumet «Dance with a Stranger». 1987.
Tekst Elgenes/Wasserman, melodi Alnæs.
Gruppa Dance With A Stranger vart starta i 1984 av Frode Alnæs (gitar, vokal), Øivind «Elg»
Elgenes (vokal),Yngve Moe (bass) og Bjørn Jenssen (trommer). Alnæs og Elgenes kom opprinneleg
frå Kristiansund, Moe frå Tromsø og Jenssen frå Bodø. Alle var røynde musikarar. Elg si uvanlege
og kraftige «svarte» stemme, Alnæs sin sans for melodiar, og ein imponerande stødig og teknisk
rytmeseksjon, gjorde at Dance With A Stranger rett og slett var i særklasse.

Du skulle sagt ifra. Frå albumet «Mentalkrem». Jahn Teigen. 1980.

Jahn Teigen, vokalist, komponist og skodespelar (f. 1949 i Tønsberg) er ein av dei mest markante,
fargerike og betydningsfulle artistane i norsk populærmusikk. Han er sjølve symbolet på kor langt
det er mogeleg å nå, om ein berre har tru på seg sjøl og vilje til å stå på. Sjølv når det har blåse
som verst rundt han, har Jahn Teigen klart å ri stormen av og kome styrkt attende.

Ka e’ du redd for. Frå albumet «Underlig frihet». Sigvart Dagsland. 2004.

Tekst Dagsland/McGurk, melodi Dagsland
Dette er ein av dei få songane Sigvart Dagsland syng saman med kona Karoline Krüger.
Sigvart Dagsland (f. 1963) er songar, pianist og komponist. Han skriv og framfører musikk i ein melodiøs
pop-rock-stil. Karoline Krüger (f. 1970) har ein variert karriere som songar/skodespelar og komponist.

Graveyard Paradise. Singel med 1-2-6. 1967.

Tekst og melodi Asbjørn Krogtoft (ASA). 1-2-6 var eit rockeband frå Bodø, aktive frå 1964 til
1968. Frontfiguren ASA var sterkt påverka av Bob Dylan då han skreiv Graveyard Paradise, som
fyrst var tenkt som eit dikt (på norsk) i ei diktsamling som aldri vart utgjeven. Graveyard Paradise slo ned som ei bombe i august 1967, og er av mange rekna som ei av dei beste norske popinnspelingane.

De skulle begrave en konge stor. Frå albumet En sang fra vest. Jan Eggum. 1979.

Vi har med 2 songar av Jan Eggum i dette programmet. Etter platedebuten i 1975 har han vore
ein av våre best kjende artistar, mellom anna som medlem av Gitarkameratene. Han har fått ei
rekkje prisar og utmerkinger. Han har fått fleire gullplater og heile seks Spellemannpriser. Eggum
vart i 2012 innlemma i Rockheim Hall of Fame.

People in Motion. Singel med bandet Saft. 1971.

Saft frå Bergen spelte progressiv rock på 1970-talet. Bandet eksisterer framleis, med si første
besetning, og spelar saman jamnleg. Mest kjente er brørne Ove og Trygve Thue. Saft hadde sin
største hit med «People in Motion» som vann Europatoppen 26. november 1971.

Når man blir 66. Frå albumet «Vi lever». Wenche Myhre. 1983.
Tekst Ole Paus, musikk Jürgens – også gjeve ut i Tyskland med tittelen «Mit 66 Jahren».
Wenche Myhre (f. 1947) har hatt ei framifrå karriere, ho har vore ein av våre mest folkekjære
artistar i meir enn 40 år, samstundes som ho og har vore stor i Tyskland.
Førr ei dame. Frå albumet «Førr ei dame». Halvdan Sivertsen. 1989.

Tekst og musikk Halvdan Sivertsen (f. 1950), visesongar og låtskrivar frå Bodø. Han har vunne
seks Spellemannprisar (to av dei med Gitarkameratene). «Kjærlighetsvisa» og «Sommerfuggel i
vinterland» er andre av hans kjente songar.

Den du veit. Frå albumet «Den du veit». Marius Müller. 1981.

Marius Müller (1958 – 1999), gitarist, vokalist og låtskrivar starta karriera som profesjonell
musikar som 16-åring. Han vart for alvor kjend i 1981 med låta «Den du veit» og gav til saman ut
seks soloalbum og fem album med bandet Funhouse der han var frontfigur. Marius Müller omkom
etter ei bilulukke. Han vart rekna som ein av Noregs fremste gitaristar.

Optimist. Jahn Teigen sitt bidrag i norsk Melodi Grand Prix 1989.

Tekst og melodi Jahn Teigen.
Jahn Teigen har med 2 songar i denne framsyninga. Ikkje rart, for han er mellom dei STØRSTE
NORSKE. Han vann ikkje MGP med denne songen, Britt Synnøve Johansen vart nummer 1 med
«Venners nærhet». Jahn Teigen var førehandsfavoritten, og publikum bua høgt då låten berre kom
på fjerdeplass. Optimist vart likevel ein stor slager.

Ådland

Tannlege Malene Øen

MULIGHETER SKAPER FREMTIDEN
Med lang erfaring og godt kommunalt samarbeid deltar vi aktivt i arealutvikling og omreguleringer i regionen, der vårt mål er å være den beste
totalleverandør innenfor eiendomsutvikling og infrastruktur.
Fra Bergen i vest til Kristiansand i sør.

www.frontagruppen.no

Stor takk til våre
støttespelarar!
Opel Movano 2005-mod. Ca 110.000 km.
Opel Movano 2005-mod. varebil til sals. Ca. 110.000 km.
Manglar EU-kontroll 2011. Pris: 75.000,- + reg.
Sal frå konkursbu. Kontaktperson: Adv. Horneland.

Advokatene
AUDVALD KVAMME HALDOR TVEIT
KARL ANDERS HORNELAND
boks 226, 5402 Stord, tlf. 53 40 24 40

STOBO

Songane i rekkjefølgje:
Fin Frokost
Plommor i Hardanger
Ein sommarvals
Jenter. Solist Olav
Me to går alltid aleina
Per og Lise
Sønnavindsvalsen. Solist Aud
Ingen er så nydelig som du. Solist Helge
Den finast eg veit. Solist Kari
Drømmedame. Solist Olav
Lift me. Solistar Anne Karin og Trond
Voi voi. Solistar Anne Karin og Pia
Rånny Bruvik. Solist Knut
Dans på Grasdal. Solist Knut
Livet er for kjipt. Solist Otto
Everyone needs a friend sometimes. Solist Kari
Du skulle sagt ifra. Solist Liv
Ka er du redd for. Solistar Sissel og Olav
Graveyard Paradise. Solist Harry
De skulle begrave en konge stor. Damegruppe Aud/Sissel/Liv/Pia
People in Motion. Solist Harry
Når man blir 66. Solist Sissel
Førr ei dame
Den du veit
Optimist. Solist Trond
Forteljarar: Eli, Gerda, Gunnhild, Harry.

Hovudstøttespelarar:

