Toner fra Tunet 2015
Toner fra tunet er en populær rekke med gratiskonserter i tunet på Gjøvik gård
hver lørdag klokka 14.00 hele sommeren igjennom. Her vil du høre lokale
musikere fra ulike sjangre. Konsertene arrangeres i 2015 fra 13.juni til 15.august.
Toner fra tunet arrangeres av Gjøvik gårds venneforening og Mjøsmuseet.
13.juni

Gjøvik kunst og kulturskole
Gjøvik kunst- og kulturskole åpner konsertserien i år, og her vil du høre lærere og elever. Musikktilbudet
ved skolen omfatter genrene klassisk, folkemusikk og rock. www.gjovikkunst-ogkulturskole.com
20.juni

Mjøsfestivalen – korps!
Helgen 19.–21. juni arrangeres Mjøsfestivalen 2015, en korpsfestival for skolekorps og generasjonskorps, i
musikkbyen Gjøvik. NB. Korpsene spiller på tunet fra ca. 13.30 denne lørdagen. www.mjosfestivalen.no
27.juni
Avlyst pga. Tenåringstreff. www.kfuk-kfum.no/kalender/tt15

4.juli

245
Tofemogførr er et Gjøvik-basert band bestående av åtte kjekke karer i sin beste alder! 245 spiller egne
låter og synger på norsk.
Fra venstre: Gitar Bjørnar Hagebakken, bass Per Johansn, vokal og kor Jan-Blom Jensen, vokal og kor
Helge Kokslien, trommer Arild Børresen, tangenter Anders Byfuglien, vokal og gitar Torfin Prytz Higdem,
bak vokal og kor Bjørn Ludvigsen

11.juli

Pusterom
«Pusterom» består av Mette Stenersen og Erik Nygård på vokal, Jostein Størkersen på tangenter, Helge
Øye på blåseinstrumenter og Bård Svendsen på gitar. Pusterom synger det meste fra soul til salmer og fra
gammelt til nytt - så spekteret er bredt!

18.juli

Vidar Kenneth Johansen
Vidar Kenneth Johansen spiller både klarinett og saksofon og har base i Sandnes, men er oppvokst i Gjøvik
og har musikalske røtter her. Han har vært i jazzmiljøet i en årrekke, har blitt inspirert av ulike
klarinettradisjoner og bidratt innenfor tradjazz og andre sjangre.

25.juli

Christine Meyer og Geir Langslet
Denne duoen har bred erfaring med samarbeid med mange norske artister. På tunet vil de by på et variert
sommerlig repertoar, fra viser til pop.

1.august

Stina Kjelstad
Stina Kjelstad er en singer/songwriter fra Toten med base i Stavanger. Hun skriver melankolske låter med
en egen twist, med stemmen og gitaren i fokus.

8.august

Astrid Ekern
Biri-jenta Astrid Ekern spiller særegne og fengslende l
. Med nerve og ærlighet i
stemmen forteller Ekern om livets større og mindre trivialiteter, innpakket med fengende melodier og
lekne arrangement.

15.august

Torbjørn Dyrud
Torbjørn Dyrud holder til på Toten og har lang og allsidig erfaring som musiker og komponist.
De siste årene har han arbeidet med egne viser på totning, som skildrer situasjoner, stemninger og miljøer
med varme og humor. www.torbjorndyrud.no

