
 

KONSERTER I SOSIALE INSTITUSJONER I AKERSHUS 

 
 
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. 
 
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 

 

 

 

”Hurra for Lalla!” 
Ingvild Storhaug og Tove Kragset 

 
 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



“Hurra for Lalla!” 

 
Ingvild Storhaug og Tove Kragset byr på et musikalsk 

møte med Lalla Carlsen i denne sjarmerende, humoristiske og 

nostalgiske konserten.  

Lalla Carlsen hadde en fantastisk karriere, først og fremst 

innen revy, men også innen film og folkelig komedie, og hun 

var en av Chat Noirs aller største stjerner i stedets gullalder. 

 

Ingvild og Tove har tørket støv av et herlig knippe av Lallas 

beste revyviser og framfører numrene med iver og glede. 

Sanger mange vil huske er: Sisiken på Nellys hatt, 

Marsjkonkurransen, Liberia Hushjelp og Ei hel ei, ei halv ei 

for to og publikum oppfordres til å synge med. Det hele blir 

servert av en litt rampete superpianist og en striks sangerinne 

med glimt i øyet: to dedikerte utøvere i tett samspill 

 

Ingvild Storhaug - sang - er født i Bergen, oppvokst på Sotra, og 

bor nå i Oslo hvor hun jobber som frilanser. Storhaug er utdannet 

innen sang og kammermusikk ved Musikkonservatoriet i Tromsø 

og ved Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe, Tyskland.  

Hun er en fleksibel sangerinne og en dyktig tekstformidler. 

Innen mange sjangrene har hun holdt tallrike konserter og 

forestillinger over hele Norge - og i mange andre land. 

 

Tove Kragset - er en svært anerkjent og allsidig musiker med 

lang erfaring som pianist, komponist, akkompagnatør, arrangør og 

kapellmester. Hun er musikalsk ansvarlig for en rekke 

forestillinger og show innen teater- og revyscenen, og er fast 

akkompagnatør for mange av landets fremste artister. Hun er 

kapellmester for en av landets største juleturnéer "Stille Natt 

Hellige Natt", og i tillegg er hun ettertraktet som arrangør og 

komponist.  

Tove behersker mange stilarter innen sitt utøvende yrke, alt fra 

klassisk repertoar til mer improviserende art, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


