
 

 

KONSERTER I SOSIALE INSTITUSJONER I AKERSHUS 
 

Denne konsertserien er kommet i stand gjennom et samarbeide 

mellom Akershus musikkråd, Viken 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. Konsertene er produsert av Akershus 
musikkråd og Viken fylkeskommune 

 

 
” Altså, det er da ikke så lenge 

siden 1970 vel ” 
Sverre Thorstensen og Therese Lech 

 

 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



 

 

Hva skjedde i 1970? 

Hva slags bil hadde du? 

Hva var på moten? 

Og hva slags musikk var på radioen? 

 

1970? Viser, rock, pop og jazz! Duoen Therese Lech og Sverre 

Thorstensen er to erfarne musikere som har spilt på store festivaler, 

skoler, sykehjem og små klubber.  

I denne konserten knytter de populærmusikk til det gyldne årstallet 1970, 

året da Alf Prøysen døde og The Beatles ble oppløst.  

Det blir musikk det svinger av og gode historier! 

 

Sverre Thorstensen (piano/gitar/vokal) er en allsidig 

musiker som har gitt ut en rekke utgivelser under navnet 

KongSverre, spilt med flere kjente norske artister, vært på 

senior- og skoleturnéer med prosjektet «Oslos hus» siden 

2017. Han brukes som pianist og gitarist med kor og band og 

som akkompagnatør, og skriver også egen musikk 

 

Therese Lech er utdannet jazzsanger og sangpedagog fra Norges 

Musikkhøgskole. I tillegg er Therese fast sangpedagog på NLA 

Høgskolen i Staffeldtsgate. Hun underviser også generell sangteknikk, 

jazz, pop, rock, improvisasjon, R’n’B, soul og viser, samt dirigert flere 

barne- og ungdomskor. Therese er også vokalist i bandet “Folk & 

Røvere” og sanger i Elin Rosselands Oslo 14. Therese skriver både tekst 

og musikk selv og gir deg gjerne et innblikk i sin undrende og 

melankolske verden. 
 

 

” Altså, det er da ikke så lenge siden 

1970 vel ” 


