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leira i Valdres
rune og Heidi Glimsdal 
åpnet bokstavelig stua si 
for Gisle børge Styve trio. i 
forkant av konserten hadde 
de brukt motorsag på tøm-
merveggene for å få plass 
til vel 50 tilhørere.

Geir Norling

Huskonserten ble den første i rekken av 
forhåpentlig mange konserter i hjemmet 
hos familien Glimsdal. 

Da de for noen år siden åpnet stein-
amfiet sitt i bakhagen, var det Gisle Børge 
Styve som hadde den første konserten. Nå 
var det de samme musikerne som åpnet 
Glimsdals konsertarena inne, og det ble 
en humoristisk, musikalsk happening av 
de store.

Vel 50 tilhørere satt tett på musikerne. 
Bandet, som har spilt sammen i 15 år, har 
gode musikere. 

Helge Harstad fra Gjøvik og Per Willy 
Aaserud fra Gran utfylte Styves musikal-
ske krumspring på en måte som fikk 
publikum til å knekke sammen i latter i 
det ene øyeblikket. I neste øyeblikk satt 
publikum og lyttet stille og tok til seg god 
musikk.

Kommuniserte
Mellom visene pratet musikerne med 
publikum og de kommuniserte både mu-

Gisle BørGe styve hos rune oG heidi Glimsdal

Musikalske gjøglerier
■

HEI: Gisle Børge Styve hilser til publikum i en av hans vanvittige parodier.  Foto: Geir Norling

sikalsk og verbalt. Da en fra publikum lo 
så stolen han satt på knakk sammen, var 
Gisle Børge Styve raskt frampå.

– Gikk det bra?
Etter et bekreftende svar, henvendte 

han seg til OAs utsendte og sa med dik-
tatstemme.

– Skriv. D e t g i k k b r a !!!
Visene til bandet var en blanding av 

coverlåter og selvlagete sanger hentet fra 
albumet «Here right now» som bandet ga 
ut i høst. Alle kom som musikalske perler. 
De har til og med fått sanger på norsk på 
repertoaret.

Kulturell spaserstokk
– Vi har den siste tiden fått være med på en 
utrolig spennende konsertserie. Myndig-
hetenes satsing på den kulturelle spaser-
stokken har gitt oss muligheten til å besøke 
mange alders- og sykehjem i landet. Da 
skjønte vi raskt at vi også måtte ha noen nor-
ske sanger. Jeg vil synge på nynorsk så da ble 
selvsagt Olav Stedjes låt «Vi vandrer saman» 
vi øvde inn, sa Styve, før de sang den.

Gran neste
Bandet, med sterke bånd til Vestoppland, 
har med jevne mellomrom konserter i 

nærmiljøet. Allerede 3. mai kommer de 
til Gran. Det er minst fire grunner til at 
gransokningene bør gå mann av huse til 
den konserten. 

1. Fordi de vil høre en lokal musiker 
(Per Willy Aaserud) sammen med sine 
musikalske venner.

2. Fordi de har lyst til å le mye, og der-
med forlenge sitt eget liv.

3. Fordi de vil høre god musikk.
4. Fordi de vil ha kombinasjonen av 

gjøglerier, musikalitet, og varm hygge.

MUSIKALSKE GJØGLERE: Helge Harstad fra Gjøvik og Per 
Willy Aaserud fra Gran har vært med i Gisle Børge Styve trio 
i 15 år.

VERTSKAP: Rune og Hedi Glimsdal åpnet hjemmet sitt for 
huskonserten med Gisle Børge Styve trio.


