Pressemelding for turne med band

MED GEIRR PÅ TUR!
Geirr Lystrup: Turnè med ”Sangen om Yebo” og ”Sangen om Vasana”
Velkommen til Yebo og Vasana fest!
Den vesle jenta Yebo i Sierra Leone er blitt den store
helten for 110 000 norske barnehagebarn. På oppfordring fra utvekslingsorganisasjonen Forut
laget Geirr Lystrup i 2004 låta ”Sangen om Yebo” som også ble navnet på aksjonen. Gjennom
”Sangen om Yebo” har norske barn lært om livet i et afrikansk land og de har samlet inn
penger slik at Forut kan bygge flere skoler og helsestasjoner.
Spellemannprisen.
”Sangen om Yebo” heter tittellåten, men etter at Geirr besøkte Yebo i landsbyen
Mabongisseh var han så full av inntrykk at han skrev en hel CD full av afrikansk inspirert
musikk. Plata fikk Spelemannprisen for beste barneplate 2005, og den er nå oppe i 14.000
solgte.
Sangen om Vasana
Nå er en ny Forut-aksjon i gang: ”Vasana og den store elefantfesten”
Geirr besøkte Vasana, ei lita jente som bor i slummen i Colombo på Sri Lanka. Vasana er
glad i å danse. Hun gleder seg til å være med i opptoget Peraheraen, der elefantene blir pyntet
og fører an i prosesjonen av dansere, trommeslagere og sjonglører.
Hun syns også det er moro med skillpaddene som holder til på stranda.
Elefanter og skillpadder er det også mye av på Geirrs CD: ”Sangen om Vasana”
Yebo og Vasana-fest
Nå får barna være med og synge om både Yebo og Vasana. Det er lette sanger med glade
rytmer om livet på de sørlige breddegrader: Både fra Yebos verden djupt inne i den afrikanske
jungelen med giraffer og apekatter i palmene og om livet til Vasana i storby-jungelen i Asia.
Felles for begge er gleden de har ved å danse og leke med gode venner – akkurat som norske
barn.
Yebo og Vasana-musikken er produsert av trommeslageren Børre Flyen. Han er også med i
bandet sammen med: Kouame Sereba på håndtromme og sang, Olav Lystrup Thesen på gitar
og Øivind Madsen på bass.
I januar var Geirr på besøk hos lille Omis i Nepal. ”Sangen om Omis” blir den tredje CDen Geirr
lager for Forut. Disse sangene kommer ut i september. Men allerede på denne konserten vil vi få høre
smakebiter, bl a Den avskyelige snømann.
Geirr er glad i å synge sammen med publikum. Alle sangene er enkle å lære og flere har
kjente melodier. Geirr har invitert lokale barnekor til å delta på scenen. Det tegner til å bli en
alle tiders sang- og dansefest!
Pressebilde og lydeksempler: www.lystrup.no
Mer om ”Sangen om Yebo” og ”Sangen om Vasana”: www.forut.no

