Lysmannen

- spennende musikkteater i kirkerommet!
Turneperiode:

første halvdel av mars-09
Geirr Lystrup synger sammen med
ditt kor
Karl Sundby har rollen som Lysmannen, elektrikeren som kommer
inn i det mørklagte kirkerommet og
søker etter feil med lyset som har
gått i Guds hus.
CDen Lysmannen har fått gode
kritikker. Sangene spinner rundt
temaet tro og tvil, de stiller mange
spørsmål og gir få svar.
Musikken er utadvendt og folkelig,
med gode sangbare temaer.

Geirr Lystrup

www.lystrup.no
sang, gitar

Er kjent for de fleste i Kor-Norge.
Han står bak repertoaret til Det
Norske Kammerkor og utga sammen
med SKRUK juleplaten ”Stjerna fra øst”
som han framfører hvert år sammen
med Moskva Balalaika Quartet og
lokale kor.

Karl Sundby

www.karlsvognateater.no
skuespiller

Karl Sundby er mer enn Åge fra Hotell
Cæsar. I tillegg til å være en av Norges
mest etterspurte skuespillere er han
også en etablert dramatiker med en stor
produksjon. Hans evne til å gi karakter
til en rolle med både humor og varme vil
komme godt med når han skal framstille Lysmannen som tumler med både
religiøse og eksistensielle problemer i det
mørke kirkerommet.

Ingrid Kindem
www.kindem.no

keyboard, programmering, korarr
Hun er utdannet ved Universitetet i
Trondheim. Har hatt flere engasjement i NRKTV som pianist og
orkesterleder. Ingrid er en kreativ
komponist og programmør.

Lysmannen er tidligere satt opp ved Hedmark Teater i 2003 og ble da
framført i 29 forskjellige kirker i Hedmark og Oppland. Stykket ble
en publikums-suksess den gang. Derfor er det med stor forventning
Lysmannen nå sendes ut på turne til hele Norge.

www.hildegunn.com

trompet, flygelhorn, bukkehorn
Fikk sin utdannelse ved Musikkhøgskolen
i Ingesund i Sverige. Etter ti år i Bohuslen
Storband bodde hun to år i Sør-Afrika.
Virtuos på trompet og bukkehorn!
Både Ingrid og Hildegunn bor nå i Oslo
og er aktive bl. a. i gruppene FRYD og
Nordic Beat.
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