Ny barneplate fra Geirr Lystrup - pressemelding

Sangen om Omis.
Juni CD 16
Sangen om Omis er den tredje barneplata Geirr Lystrup lager i samarbeid med FORUT.
Tidligere har han gitt ut Sangen om Vasana fra Sri Lanka og Spellemannfeirede Sangen om
Yebo fra Sierra Leone.
Denne gang har Geirr tatt turen til Nepal. Der ble han venn med lille Omis som bor på
barnehjem i Katmandu. Under krigen ble Omis foreldreløs, og før han kom inn på
barnehjemmet overlevde han av å plukke søppel på gata. I seksten livlige sanger får vi høre
om livet på barnehjemmet og det mangfoldige Katmandu. Her er kuer i trafikken, apekatter på
tempelmurene og fresende drager i lufta. Og opp mot snødekte Himalaya stiger sangen om
den avskyelige snømann Yeti, akkurat passe skummelt for målgruppa i barnehage og
småskole.
Enkle tekster og iørefallende melodier blir godt ivaretatt av Olav Torget på gitar sammen med
Øivind Madsen bass, Morten Reppesgård piano og produsenten Børre Flyen på trommer.
Steinar Ofsdal krydrer det hele med vakre nepalesiske fløyter. Og Morten Midtlien fra
SOLFA og Invild Hasund støtter sanglig opp sammen med et livlig barnekor. Tekstheftet er
rikt utstyrt med fargeglade fotografier av Gøran Mattson som også har laget filmen om Geirr
og Omis som i likhet med CDen er en del av materiellet i FORUTs barnehageaksjon.
Med CDen følger også en ekstra godbit: Syng sjøl-CD med karaokeversjoner av sangene.
Sangen om Yebo og Sangen om Vasana har begge solgt oppunder 15.000 eksemplarer.
Sangen om Omis vil nok også bli godt mottatt.
Sangen om Omis - Juni CD 16
Distribusjon: Kirkelig Kulturverksted.
Pressebilde: www.lystrup.no
Plateslepp konsert: Fredssenteret, Vestbanen Oslo mandag 1. sept. kl 11:00
Og så sender Rikskonsertene Geirr ut på Norgesturnè med fullt band. Disse stedene får besøk:
Tir. 02.09
Oslo, Jakob kirke
Tor 04.09
Ål kulturhus
Fre 05.09
Hamar Music Festival
Søn 07.09
Oppdal kulturhus
Tor 11.09
Nøtterøy kulturhus
Fre 12.09
Kongsberg
Lør 13.09
Fredrikstad St. Croix-huset
Søn 14.09
Askim kulturhus
Tor 25.09
Lyngdal kulturhus
Fre 26.09
Sandnes kulturhus
Lør 27.09
Tysværtunet
Søn 28.09
Asker kulturhus

Fre 03.10
Lør 04.10
Søn 05.10

Stryn kulturhus
Storfjord kulturhus
Ørsta kulturhus

