
 

 

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 

 

 
”Venners venner” 

Artist: Jenny Jenssen 

 

 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



 

 

”Venners venner” 

Dette er et nært musikalsk møte med artist Jenny Jenssen hvor hun 

tar et tilbakeblikk i sin artistkarriere- fra hun vant talentkonkurranse 

i Narvik - stod første gang på riksdekkende TV i 1978 - til hun i dag er 

en av Norges ledende entertainere. Publikum vil også få et innblikk 

bak sceneteppe.  

For som de sier det i musikk- og teaterbransjen: Det er bak scenen 

det skjer …... 

Verbalt og musikalsk har Jenny vareopptelling blant norske og 

internasjonale slagere.  

I beste”Allsang på Grensen/Skansen-stil” inviterer hun publikum til å 

synge med.  

 
22 februar 1964 fødtes Jenny på Harstad fødehjem. 
Navnet arvet hun etter sin farmor Jenny Jenssen fra Vesterålen. 
Lille Jenny vokste opp i Bjerkvik sammen med sin mor, far, 
fem år eldre søster og sin fire år yngre bror. 
 
Jenny var en aktiv jente med mye energi. Hun elsket å være med der 
det skjedde ting. Hun spilte klarinett, drev med judo, jazzdans, 
aerobic og sang. 
Allerede som fireåring hadde hun sin første offentlige opptrede, 
på Befalsmessen i Bjerkvik. På skolen elsket hun å synge på 
avslutninger og klassesammenkomster 
Som 11 åring ble hun med i dansebandet Domino.  
Samme året hadde hun sin første opptreden for kr 25,- for en hel 
kveld til dans. 
Som 13 åring vant hun en talentkonkurranse hvor premien var å 
prøvesynge for selveste Arne Bendiksen. Dette var første gang Jenny 
reiste med fly til Oslo. 


