
 

 

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 

 

 
”En hilsen til Everly Brothers” 

Tore Heggelund og Steinar Gjerholm 
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   The Everly Brothers var en amerikansk musikkduo bestående av 

brødrene Isaac Donald «Don» Everly og Philip «Phil» Everly fra 

Kentucky. De gjorde stor suksess i årene 1958-1962 og er kjent for å ha 

innført elegante vokalharmonier i rocken.  

De hadde betydelig innflytelse på yngre musikere som The Beatles og 

Simon & Garfunkel. Blant deres låter er det flere rockeklassikere som 

«Bye Bye Love» og «Wake up Little Susie». Magasinet Rolling Stone 

rangerte i 2015 Everly Brothers som tidenes beste duo. 

Tore Heggelund og Steinar Gjerholm har med seg gitarer og sine vakre 

stemmer og vil gi dere et knippe kjente låter av Everly Brothers.  

Tore Heggelund hadde en tidlig musikalsk oppvåkning, med både Everly 

Brothers og The Shadows som guttunge i tiden før Beatles. Mors gitar 

fikk gjennomgå, og snart var den første el-gitaren anskaffet.  

 

Han ble gitarist I diverse lokale band i Østfold og Oslo før han startet 

boogie -bandet “Rubicon” på slutten av syttitallet. Tore spilte fast i over 

20 år med artisten Trond Granlund som gitarist, korist.  Ifølge 

statistikkene til Granlund har de delt scene 527 ganger.  

 

Gjennom venner og bekjente traff han sjelefrenden og gitaristen Steinar 

Gjerholm. Han hadde fartstid fra flere band fra Groruddalen. Tore og 

Steinar spilte etter hvert sammen i bandet Rubicon på 80-tallet.  

Rubicon turnerte land og strand i Norge. Gjerholm startet bandet “Seint 

Ute”. De hadde suksess og var hyppige gjester på Norsktoppen.  

 

Fra 2006 har herrene Gjerholm og Heggelund funnet sammen igjen i 

“Menn i Tide”, et lite band med trøkk og særpreg. 

 

”En hilsen til Everly brothers” 


