
 

 

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 

 

 
”Kast en skilling oppi hatten” 

Odd Arne Sørensen og Hans Olav Trøen 
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”Kast en skilling oppi hatten” 
«Kast en skilling oppi hatten – fest på lokalet – en hyllest til 

Freddy Kristoffersen» er en konsert hvor Odd Arne Sørensen 

og Hans Olav Trøen presenterer melodier som byr opp til dans.  

Freddy Kristoffersen (1944-2006) trekkspill- legenden solgte 

mer enn 500 000 album og spilte inn 234 melodier på plate fra 

1967 til 1985.  

Han ledet utallige tv- show i beste sendetid på NRK og turnerte 

landet rundt for fulle hus i mer enn 20 år. 

Hvem husker ikke storslagere som ”Drømmen om Elin”, ”Det 

er polkaen som er bra” og ”Fest på lokalet”?  

Odd Arne og Hans Olav har satt sammen et konsertprogram 

med mange av hans mest kjente og kjære- og et par noe mer 

ukjente melodier og tolker dem på sin måte. Stikkordet er gode 

melodier, humør og spilleglede.  

Så kast en skilling oppi hatten og bli med på fest på lokalet. 

 

Odd Arne Sørensen, er en norsk trekkspiller, pianist og 

plateprodusent. Norsk og nordisk mester i gammeldans som 

solist, og norsk mester med gammeldansorkesteret 

Finnskogkvintetten. Han er nok mest kjent som trekkspilleren i 

dansebandet Ingemars 

Hans Olav Trøen, er en norsk musiker, bassist, saksofonist og 

gitarist. Han er mest kjent som bassist og en av gründerne i 

bandet Vagabond i 2008. Fra august 2014 er han bassist i 

bandet Contrazt. 


