
 

 

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 

 

 
”Alvorlig moro (helt seriøst...!)” 

Damberg og Stordalen 
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”Alvorlig moro (helt seriøst...!)” 

Alvorlig Moro (Helt seriøst....!) er en konsertforestilling med 

kjente og kjære viser fra Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde 

sine kataloger.  

Erik Damberg og Sondre Stordalen tar med seg to akustiske 

gitarer og fremfører låter fra de norske trubadurene.  

Hvem er egentlig tanta til Beate? Og hvordan kan man ende 

opp som sin egen bestefar? Dette er sanger som innbyr til latter, 

ettertenksomhet, melankoli og ikke minst høy allsangfaktor. 

 

Erik Damberg er en allsidig frilansmusiker fra Porsgrunn. Han 

har eget lydstudio, underviser og spiller i flere band og 

musikkgrupper.  

Erik er også en erfaren lydtekniker og har lang fartstid som 

både produsent, komponist, arrangør og utøvende musiker. 

Sondre Stordalen er en allsidig musiker fra Skien. Sondre er 

utdannet fra Leeds College of Music, og har en bachelorgrad 

innen jazz. 

Han har også pedagogikkutdannelse fra høgskolen i Telemark, 

og jobber som gitarlærer ved Skien kulturskole og musikklinja 

ved Skien videregående skole. 

Sondre har spilt i en rekke band som har turnert på kryss og 

tvers i Norge, og han jobber også som frilansmusiker. 


