
INGEMARS FYLLER 25 OG DRAR OVER DAMMEN! 

Men før avreise serverer spellemenna østpå skogen oss 4 knall-låter i beste Ingemars-
ånd, nytt materiale på CD for første gang på nesten 3 år. EPen har fått tittelen "EP 2011 - I  
lag i fæmogtjugu år" og er produsert av David Foss i Gjøvik Lydstudio. Som vanlig har ikke 
Ingemars det travelt med CD-utgivelser, men nytt album loves i løpet av november 2011. 
Så da er det nok engang klart for "en duft av skog, primuskaffe og sprakende kvistbål.  
Akkompagnert av hissende gitar- og trekkspilltoner. Det er Ingemars, det." (Et sitat brukt 
opptil flere ganger, men er like aktuelt i dag.) 

Jubileumsåret 2011 er fullt av høydepunkter for våre spellemenn i Ingemars. Fra 
begynnelsen av året har et TV-team fulgt med dem på spillejobber og filmet til NRK-
dokumentaren "Veien til Sel", bandet har deltatt i planleggingen av jubileumskonsert i 
Kongsvinger 20.august, og forberedelser til den store USA-turen i september er i full gang. 

Der skal et begivenhetsrikt år toppes med opptreden på Norsk Høstfest i Nord-Dakota for 
omlag 70,000 publikummere! Så langt vi vet, er Ingemars det første norske dansebandet 
som er invitert dit. I tillegg sies det også at en slik invitasjon er en ære i seg selv! 

Ingemars har i lengre tid hatt en stabil besetning, men nå har Odd Arne Sørensen 
bestemt seg for å utforske andre områder. Valg på erstatter falt ganske naturlig, siden 
Mentz Dagfinn Gressberg fra originalbesetningen for 25 år siden igjen var klar til å stille 
sine kvaliteter til disposisjon! Dermed ser dagens besetning sånn ut: 

Steve Andersson (sang, bass) / Terje Ingemar Larsson (sang, gitar) / Odd Einar 
Løvtjernet (gitar, kor) / Mentz Dagfinn Gressberg (trekkspill, keyboards, sang) / Tommy 
Hagen (trommer) / Erik Andreas Langeland (keyboards, kor)
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