Geirr Lystrup

“Med Geirr på tur”

Geirr Lystrup ble Spellemann-05 med
barneplaten ”Sangen om Yebo”.

Nå lager Geirr nye sanger
om Vasana, ei lita jente fra Sri Lanka.

www.lystrup.no

Konsertsamarbeid:

www.forut.no

FORUT

I to år har de livlige sangene om den vesle, afrikanske
En ny barneaksjon fra FORUT er i gang. Fokus er flyttet
og skoleklasser
inviteres
jenta Yebo i Sierra Leone gåttBarnekor
som en landeplage
i
til en fattig
bydel i Colombo der fem år gamle Vasana
norske barnehager og fått norske barn og voksne til å
bor. Geirr har allerede gitt ut en sang: Elleve elleville
til konsertsamarbeid.elefanter
Geirr Lystrup
har hatt
synge og danse med. CDen ”Sangen om Yebo” er en
. Sangen har erobret førsteplassen på Topp 8
stormålsetning
suksessommed
med musikken
del av FORUTs barneaksjon med
å økeallsangkonserter
I januar drar han på
hos NRK Hedmark/Oppland.
forståelsen for en fremmed kultur og samle inn midler
besøk til Vasana for å lage videoer og flere sanger som
fra “Sangen om Yebo”utgis
(Spellemann
´05)
for blant annet å bygge skoler og helsestasjoner i
på CD høsten -07. Dere har anledning til å være
fattige land.
medBegge
å fremføre
noen Cd´ene
av disse sangene allerede i mai!
og “Sangen om Vasana”.
disse

TURNEPERIODE FØRSTE HALVDEL AV MAI -07
er godt kjent i barnehage- og skolemiljøet
gjennom FORUTs aksjoner.

Etter mange vellykkede Yebo-konserter reiser Geirr ut
på en ny turne der han inviterer med seg barnekor og
skoleklasser. Deltakerne får noter og CDer til å øve
etter på forhånd.

Repertoaret blir Yebo-sangene og noen nye sanger
om Vasana fra Sri Lanka.
På noen av konsertstedene arrangerer FORUT
seminarer for skole- og barnehageansatte.

“Med Geirr på tur”
Turnéperiode mai ´08

Geirr har laget en helt ny elefantdans. Vi lover en forrykende konsert både på scenen og blant publikum.

Barna får i god tid noter og CD for å øve.
Vanlig opplegg: Øvingskonsert i skoletida
og åpen kveldskonsert samme dag.
Passer for barn opp til 5. klasse.
NÅR ELLEVE ELLEVlLLE ELEFANTER SKAL PÅ TUR
FRA
ALDRl SUR
LaNORGE
barnTlL
ogCOLOMBO,
voksnePÅfåTUR
en OG
morsom
MED SNABELTAK l HALEN MlN
og meningsfylt
konsertopplevelse!
BLlR PROSESJONEN LANG OG FlN
NÅR ELLEVE ELLEVlLLE ELEFANTER SKAL PÅ TUR

Kontakt

Bli med og gi barn Norsk
og voksne
Arrangørservice
Sangen
om
Vasana
en morsom og meningsfylt
v/Finn Ågekonsertopplevelse!
Riseng

Tfl.: 23 62 48 51
91 19Åge
78 23Riseng
Kontakt
Norsk Arrangørservice
v//Finn
og til høsten
kommer
“Sangen
Nepal.
post@arrservice.no
Tlf:om
23Rabin”
62 48fra
51
/ 91 19 78
23 E-post: post@arrservice.no
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