
 

 

«Hyggelig 
med allsang 
og fengende 

musikk!» 

 
 
 
 

Underholdning 
 

Vi tilpasser våre konserter for alle 
anledninger, og kan tilby følgende 
programalternativer: 

♪ «Fra en forgangen tid»  
– minnenes melodier 

♪ «Ernst Rolf – program»  
– melodier presentert av  
E. Rolf (1881-1932) 

♪ «Evert Taube – program» 
– komposisjoner av E.Taube 
(1890-1972) 

♪ «Fra filmens verden»  
– kjente og kjære film-
melodier fra inn- og utland 

 

Hvis det er ønskelig, gir alle programmene rom for noe allsang. 
 

Varighet: Ca. 45 min. 
Pris: Formiddag fram til kl.15.00 - kr 2000, etter kl. 15.00 og i helger - kr 3000.  
(Til dekning av reise-, noteutgifter m.m.) 
 
 

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Her er noen av dem: 
 

Tilbakemelding etter 60-årsfeiring i Bærum golfklubbs lokaler: 
«Jeg har lyst til takke dere for at dere påtok dere oppdraget med å spille i anledning vår feiring lørdag 26. 
januar. Jeg har fått så mange positive tilbakemeldinger fra gjestene når det gjelder kvaliteten på 
underholdningen – og det er veldig hyggelig for oss også. Dere var med på å 
bidra til en god stemning som varte langt utover kvelden og natten» 

 

Akerselva Sykehjem:  
«Tusen takk for en meget fin opplevelse. Både beboere, pårørende og 
personalet har kommentert arrangementet i rosende vendinger. Det ble 
snakket om i flere dager etterpå. For en glede dere skapte ...» 

 

Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter:  
«Hei igjen! Vi var alle svært fornøyde med besøket av dere. Vi ønsker at 
dere kommer tilbake onsdag 28/10. Hjertelig velkommen skal dere være.» 

 

Lilleborg sykehjem: 
«Hei og takk for i går! Både personalet og beboerne koste seg veldig. Hyggelig med allsang og fengende 
musikk!» 

 

Grefsen-Kjelsås eldresenter:  
«Vi fikk så positiv respons på julefrokosten i fjor når dere underholdt at vi har tenkt om dere kan komme på 
frokosten i år også med samme konsept.» 

 
Kontakt Jarl Johansen, tlf. 977 29 421, for en uforpliktende samtale,  
eller send en e-post til jarlj@online.no. 

Oslo, november 2010 

AKERSHUS MESSINGENSEMBLE 
www.akershusmessing.com 

 
♪

   ♪ ♫ 
♫♪

♫ 


