
Butikk: 23 29 66 70 - Skredder: 458 85 200 - SMS: 46 63 18 81 - info@norskebunader.no - www.norskebunader.no

Flere av våre bunader:
Gudbrandsdalen Dame fra*: 15.400,- 
Gudbrandsdalen Herre fra*: 16.000,-
Valdres Damebunad fra*: 18.000,-
Lundeby Damebunad*: 15.000,-

Valdres “gamle” dame*: 

18.000,-
* Prisene er inkl. brodert linskjorte, uten sølv, strømper og hoseband.

FlFleFlerere avav ååvårvår be be bunaunadderder::

Juni reiser vi
“NORGE RUNDT”

Skredder reiser blant annet innom 
Oppland for å ta mål, prøving og 
bestilling. Vi leverer over 100 ulike 
bunader fra hele landet, og bruker 
kun norske stoffer i produksjonen vår.
Vil du møte oss på reisen, mail/ring eller 
send SMS: “DITT POSTNR.”, BUNADSTYPE OG 
KJØNN til 46 63 18 81 (kun SMS) og motta 
detaljer rundt reisen straks alt er planlagt.
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Norgespremiere.

Torsdag
6 juni fra kl.13-18.

Nytt Roland digitaltrekkspill FR8X

Alle er velkommen. Servering. 

www.musikkhandel.no

Musikkhandler 
Stein Ola Bjørnerudd

Runar Wold fra Roland
demonstrerer fra kl. 13-18. 
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Gran
Fengende låter med 
høy allsangfaktor 
og mye humor var 
hva bjørn anders 
Hermundstad kunne 
presentere for en 
praktisk talt fullsatt 
sal på hjemmebane.

Siv Storløkken

20 år etter at Trøste og Bære ser-
verte slagere som en hel genera-
sjon aldri vil kunne glemme, er 
granasokningen Hermundstad, 
tidligere kjent som Barry Bære, 
tilbake. I går kveld sto han stått 
på egne bein i Hadeland kultur-
sal. Det rølpete er lagt bort, men 
han har langt fra gått inn i noen 
melankolsk tristesse.

For fortsatt regjerer det fen-
gende, det som skal få folk i godt 
humor, til å synge med og stor-
kose seg regjerer. Det er dette 
som kan gjøre debutalbumet 
«Norge mitt Norge» til en suksess 
på både salgs- og spillelistene 
i sommer. For det er ikke fordi 
Hermundstad har en fantastisk, 
unik stemme eller fordi låtene er 
ekstremt avanserte og velkompo-
nerte dette vil gå rett inn i hjertet 
til folk, nei, det er rett og slett fordi 
det er varm musikk.

Formidler
Live får man i tillegg med seg 

Barry Bære deButerer solo

Erobret med storm
■

Bravur: Bjørn Anders Hermundstad gjennomførte konserten i 17. mai-sløyfe, og tok publikum med storm. Foto: Siv Storløkken

Hermundstads fabelaktige for-
midlingsevne, historier fortelles 
med glimt i øyet og stort smil om 
munnen. Selv om han på slutten 
av konserten gjemmer seg for 
deler av publikum bak pianoet. 

Slippkonserten måtte natur-
ligvis holdes på hjemmebane. 
Heldigvis valgte han bort det 
mindre lokalet i Folkets Hus i 
Brandbu, for helt til nesten ti mi-
nutter etter konsertstart kom det 
folk inn som hadde stått lenge i 
kø for å kjøpe billett.

Ekstase
Publikum var i ekstase fra første 
låt, og etter konserten var både 
de unge medhjelperne hans fra 
fjerde klasse ved Sanne skole, de 
som hadde laget plakaten med 

teksten «We love BjA» på og 
de godt voksne kvinnene over 
seg av begeistring og avkrevde 
autografer umiddelbart etter 
at sangeren hadde invitert alle 
hjem til seg på nachspiel.

– Det kjennes veldig riktig, 
strålte Hermundstad da han et-
terpå ble spurt om hvordan det 
føles å være stjerne.

Da han kom ut på scenen og 
så at salen var praktisk talt full 

kunne han senke skuldrene og 
nyte opplevelsen, selv om det 
var uvant å stå alene i front. Bak 
seg hadde han stødig støtte i mu-
sikerne Iver Olav Erstad (tangen-
ter), Trond Lysenstøen (gitar), Per 
Øystein Erstad (bass), Jon Reidar 
Furulund (trommer) og Hege Ri-
mestad (fele, munnspill).

– Det er mye deiligere å gjøre 
dette enn å synge om Drøbak-
sundet på 23. året. Humor er 

like viktig for meg fortsatt, men 
nå henger det sammen med noe 
og har en verdi, en mening, sier 
stjernen til OA etter at fansen har 
fått sitt.

Foreløpig var det bare hjem-
mepublikummet forunt å få se 
ham på scenen. Nå håper han 
at radioen omfavner resten av 
albumet like varmt som de har 
gjort med singlen «Andersen har 
rømt».


