OLE IVARS 50 ÅR
Ole Ivars fortsetter gutteturen og går «strake vægen» inn i sitt 50-årsjubileum, som
selvsagt vil bli behørig markert i 2014.
«OLE IVARS 50 ÅR» er på mange måter en hyllest til livet, og en hyllest til livet Ole Ivars
har fått være med på alle disse årene. Når det skjer, føles det helt naturlig at selveste Alf
Prøysen starter det hele. En bauta i norsk kulturliv som har betydd mye for Ole Ivars så vel
som for store deler av landets befolkning ellers. Fra Prøysen går turen til Gran Canaria,
hvor Ole Ivars har hatt mange hyggelige opptredener de siste årene. Deretter kommer
William Kristoffersen med sine betraktninger av hvordan låtene blir til: «Alt starter med en
tanke». Multiinstrumentalist Bjørn Elvestad har for første gang fått en instrumental for
steelgitar - «Elvestad med steel» - og han lar ikke sjansen gå fra seg!
Endelig har William fått en anledning til å skrive engelsk tekst til «Änglarna»: «You Are
The Light of My Life» - og den framføres av Ole Ivars sammen med det amerikanske
countryikonet Lynn Anderson (hun med «Rose Garden»)! Denne, kanskje Ole Ivars sin
største hit, hører da unektelig hjemme på denne jubileums-utgivelsen - i helt ny versjon!
«OLE IVARS 50 ÅR» fortsetter med alvor og skjemt, om vær og vind, kjærlighet og
hverdagslige ting som f.eks. å glede seg til hælja! Alt fra beste William Kristoffersens penn.
Albumet avsluttes med en helt nyinnspilt medley over mange av bandets tidligere låter.
Og så – som en kjempebonus – er Se og Hør sine lesere og alle Ole Ivars-fans blitt invitert
til å velge de låtene de aller helst vil ha med på en «best of» bonus-CD. Dermed er denne
utgivelsen blitt dobbel, med en bonus-CD full av gamle kjenninger!
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