CD’er av og med Geirr Lystrup

Strengleikar
Juni CD 74
Et fint knippe stykker med klassisk gitar for deg som vil ha en
rolig stund med et glass og en
venn.

G r e n d ev i s u r
Juni CD 77
Frodig og humørfull skildring fra
norsk grendemiljø på 70-tallet.
Herlig livestemning med Steinar
Ofsdals fløyter i spissen.

I menneskenes land
Juni CD 79
Musikalske inntrykk fra det året
Geirr bodde i Grønland. En
både lyrisk og krass skildring
av inuittenes vilkår under den
europeiske ”sivilisasjonen”.
Musikalsk leder er Henning
Sommerro

Songen om kjærligheta
Juni CD 1
Med Det Norske Kammerkor og
dirigent Per Oddvar Hildre.
Arrangementene er av Henning
Sommerro og plata fikk Spellemannprisen i 1981. Inneholder
noen svært kjente låter som
f.eks: ”Honninghumla” og
”Wenche med c”.

Ha ti dæ!
Juni CD 2
Nye tekster til gammaldansmelodier fra Gudbrandsdalen.
Med folkemusikerne Rolv Brimi,
Knut Kjøk, Jan Fyrun og Olve
Venås fra Lom og Stein Erik
Tafjord fra Brass Brothers.

D i g er dag
Juni CD 3
Stemningsalbum med arrangementer av Henning Sommerro.
Som de to tidligere platene er
Diger Dag også produsert av
Erik Hillestad.

Egg & C h a m p ag n e
Juni CD 4
Den første plata med nåværende Godtfolk. Geir Otnæs,
trekkspell, Hege Rimestad, fele,
Geir Løvold, tuba. Produsent er
Sigmund Groven og plata fikk
Spellemannprisen i 1988.

Sommar i September
Juni CD 6
Inneholder blant andre disse
låtene: ”To tanter dansar tango”
og ”Graut”. Sommar i
September er den andre plata
med bandet Godtfolk, og som
bonusspor får du også låtene
fra ”Ut av din draum” (1976).

I Ju n i s h j e r te
Juni CD 8
En fengende Bossa og Sambaplate og et svingende og optimistisk møte mellom den vesle
jenta Juni og hennes sommerpappa. Musikalsk leder Staffan
William Olsson som også er
gitarist i The Real Thing.

B l å S ko
Juni CD 9
”Blå sko” markerer Godtfolks ti års
jubileum. Her presenteres lyriske
viser som ”Piano”, ”Vals skal bli”
og ”Blå sko” sammen med mer
rytmiske låter. Godtfolk har med
seg Børre Flyen på trommer og
Lasse Hafreager er produsent.

Samme gamle greia
Juni CD 11
– nye sanger om vår og kjærlighet. Her presenterer Geirr
Lystrup et knippe vakre kjærlighetsballader. Noen av sangtitlene, ”To vinder”, ”Halleluja det
er vår”, ”Prima Vera” og ”Måna
den måna” vitner om at vi møter
en romantisk Lystrup denne gang.

Gode Stjerna
Juni CD 14
Musikken fra ”Ei pølse i julestria” som blir framført annethvert år på Domkirkeodden på
Hamar. Mjøsensemblet spiller
og Geirr synger sammen med
kor og solister fra Hedmarken.

Ly s m a n n e n
Juni CD 15
Geirrs salmer: Vårherre dansar,
Sol over sol, Stadig nær...
Sammen med Norske
Kammersangere v/Jon Fylling
og et inspirert band ledet av
Ingrid Kindem.
Produsert av Erik Hillestad.

Stjerna fra øst
FXCD 260
Sangene fra julespillet Stjerna
fra øst om Jomfru Maja på taigaen. Russiske folketoner med
tekster inspirert av Juleevangeliet. Sammen med
SKRUK og Moskva Balalaika
Quartet.

K o m s o l p å a l l e m i n e b e rg
GRCD 4144
Geirr synger viser av Halvor J.
Sandsdalen fra Seljord med
musikk av Sigmund Groven.
Lyriske viser og burleske folkelivsskildringer. Halvor leser
egne dikt.

Brakar og Joanna
Juni CD 7
Musikken fra teaterstykket som
fikk Prix Nordica for beste barneradio. Spilt på Hedmark Teater for
8000 små og store
Brakarentusiaster. På plata synger
og forteller Geirr sammen med
Ingvil Thallaug Øverli og barnekor.

K rystallslottet
Juni CD 10
Geirr Lystrup synger og forteller
sammen med Kari Berg og
barnekor. Krystallslottet er kjent
fra Barnetimen for de minste i
NRK. Denne produksjonen
foreligger også som skuespill.

Barneplater

Maurits og den store
b a r n å l k r i g en
Juni CD 5
Sangene fra barnetimeserien
som fikk radioprisen Prix Nordica.
Her synger også Maj Britt
Andersen og barn fra Nes
Friteater som satte opp stykket
første gang. Musikalsk leder er
Svein Dag Hauge.

F ly s o m e n s t e i n
EUCD23
Tekster av Geirr og musikk av
Hege Rimestad
Om stein, både geologisk og
mytologisk vinkling med mye
humor. Geirr synger sammen
med Hilde Heltberg og Namaa
Alward. Spellemannprisen for
beste barneplate 2003.
Geirr Lystrup
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Sang en om Ye b o
Juni CD 12
Femten barnesanger der Geirr
forteller om sitt møte med Yebo,
ei 6 år gammel jente som bor i
Sierra Leone.
Spellemannprisen 2005.
Første cd i Geirrs FORUT trilogi.

Sang en om Vasana
Juni CD 13
Seksten barnesanger der Geirr
forteller om sitt møte med
Vasana, ei 7 år gammel jente
som bor i Sri Lanka. Vasana er
hovedpersonen i aksjonen som
organisasjonen FORUT har i
norske barnehager.

Sang en om Omis
Juni CD 16
Geirr besøker gutten Omis (8)
som bor på barnehjem i
Katmandu i Nepal. 16 fengende
sanger med mye livsglede og
fantasi. Inspirert barneplate
med voksent lydbilde v/produsent Børre Flyen. Den tredje
plata i samarbeid med FORUT.

Med Geirr på tur
Juniboks 1
De tre FORUT-platene samlet i
en "koffert": Sangen om Yebo,
Sangen om Vasana og Sangen
om Omis. Geirr synger og
forteller så det holder for en
lang biltur.
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