
 

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 

 

 

 

”MelodiMagi” 
Frøydis Grorud og Trond Akerø-Kleven 

 
 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



“MelodiMagi” 

 
Frøydis Grorud & Trond Akerø-Kleven Duo vil i denne 

turneen presentere magiske melodier.  

Magiske melodier vil spilles med vakre toner fra Frøydis sine 

instrumenter, saxsofon og fløyte. Med tonefølge av Tronds 

flotte pianospill er dette en konsert som garantert vil bli noe å 

minnes. 

 

Frøydis Grorud er et nytt bekjentskap for våre konserter. 

Begge to er opprinnelig fra Grenland, men de bor nå i 

Drammen. Trond Akerø-Kleven er godt kjent for oss i 

Akershus. Vi gleder oss til å presentere denne konserten. 

 

Frøydis Grorud er utdannet ved Agder 

musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. I mars 

2009 kom hennes første solo-CD, Himmeldryss – en 

instrumentalplate der hun tolker kjente salmer. Hun spiller 

også i flere orkestre med kjente artister. 

For mange vil hun huskes som fast saksofonist i husbandet til 

NRK-programmet Beat for beat.  

Frøydis mottok Telemark fylkeskommunes kulturpris i 2010. 

 

Trond Akerø-Kleven er en mye etterspurt pianist og 

akkompagnatør. Han har sin klaverutdanning fra Norges 

Musikkhøgskole (NMH) i Oslo med Geir Henning Bråten og 

Håvard Gimse som lærere. Siden 2005 har Trond jobbet 

freelance som pianist, akkompagnatør, repetitør og 

komponist. Han er aktiv innenfor flere sjangre. Han har 

spesielt interessert seg for akkompagnement og har jobbet i 

utstrakt grad med sangere. Han har vært delaktig i en rekke 

radio- og TV-produksjoner og bidratt på mange cd-

innspillinger. Siden 2016 har han hatt stillingen som organist 

i Åssiden kirke i Drammen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


