GEIRR LYSTRUP:
KONRAD ÅH KONRAD ‐ ny bok og CD
CD´en:
KONRAD ÅH KONRAD ‐ JuniCD19
Etter flere barneplater er Geirr nå klar for et voksent publikum. Konrad åh Konrad er en
samling røffe køntriviser. I sentrum står Konrad, en ganske moden mann som strever i
livets motbakke med penger, jobb og kvinnfolk og som litt for ofte har ”sofan på hengern
igjen”. Titler som Rød Pysjå, Trist Volvo, Veien og Blå Mercedes‐Benz vitner om en
søkende sjel som stadig er på farten.
Melodiene er enkle og sangbare. De blir drivende godt ivaretatt av Hallgrim Bratberg i
spissen for kremen av studiomusikere: Torjus Vierli, Gjermund Silset og Erland Dahlen.
De nevnte sangene Sofan på hengern og Rød Pysjå ligger som videoer på You Tube.
Sangene på CDen er også gitt ut i boka Konrad åh Konrad illustrert av Per Dybvig.
Konrad åh Konrad ‐ JuniCD19
Distribusjon: www.musikkoperatorene.no
I salg nå.
*****************************************************
Boka:
KONRAD ÅH KONRAD
37 sanger om tro, håp og fortvilelse
En ny bukett fargerike viser fra Geirr Lystrup. Sangene kretser rundt Konrad, en mann i
sin beste alder som sliter i livets motbakke med kvinnfolk og penger og som litt for ofte
har sofan på hengern igjen.
Som en rød tråd gjennom boka går frodige tekstmeldinger mellom Konrad og hans
kommende lystledsager, Laila. Sms´ene utgjør en kjærlighetsreise i kortform.
Tekstmeldingene knyttet til hver vise er folkelige og direkte og skrevet på spenstig
dialekt: hedmarking og telemarking.
Geirr Lystrup er blant våre mest produktive og allsidige trubadurer. I Konrad åh Konrad
viser han et stort spenn mellom vare kjærlighetsstemninger og råbarka
mannfolksjargong.
Dette spennet blir godt ivaretatt av Per Dybvig og hans spenstige tegninger.
Boka er utstyrt med noter og gitarbesifring.
Tretten av dem er innspilt på plata Konrad åh Konrad – JuniCD19
Konrad åh Konrad
Juni Forlag
Distribusjon: Fagbokforlaget
Veil. pris: 298
I salg nå
Kontakt, foto og videoer:
www.lystrup.no
Tel: 91 38 83 51

