
STEIN INGEBRIGTSEN ER SNART KLAR MED NYTT ALBUM  -
"LIVETS GANG" UTGIS PÅ TYLDEN & CO FEBRUAR 2012!

Stein Ingebrigtsens navn klinger godt for de av oss som har levd en stund. For andre er 
det sikkert sønnen Christian (A1), med samme etternavn,  som får det til å ringe en bjelle.

Stein, kjent fra populære låter som "Langt hår" og 
"Soldatens kortstokk", er vel i ettertid aller mest kjent 
fra Treff-serien på 70-tallet, hvor Inger Lise Rypdal, Gro 
Anita Schønn og Dag Spantell også bidro. Men Stein 
Ingebrigtsen stod støtt på egne ben, ikke bare som 
vokalist. Som produsent var han også aktiv. Han 
produserte bl.a. Trygve Hoffs  "Fokti" fra 1980 og Eva 
Von Hannos barneplate "Byssan lull" fra 1982.

Nå er han, i en alder av 66, igjen i vinden med nytt 
album, "Livets gang", på trappene, med nevnte sønn 
Christian som bidragsyter! I forkant av release stemte 
det utmerket med et NRK-sendt TV-program om 
mannen. Og hvilken respons! Her noen kommentarer:

"Kjekt program - eg koste meg i går og, som sagt. Og 
det var fleire som tykte om det de hadde laga:  
Programmet om Stein hadde 480.000 sjåarar, og 
hadde med det ein marknadsdel på 31,6 prosent. Det  
var strålande, ikkje minst med tanke på den harde 
konkurransen i går. Sjette mest sett på norsk fjernsyn i går, alle nyheitssendingar, sport etc  
medrekna! Kjekt for Stein og, håpar både de og han har fått positive tilbakemeldingar."

Oddbjørn Rosnes, NRK

"Fantastiske seertall for første sending! 480 000 er ikke hverdagskost. Når alle repriser er  
sendt er det ikke mange her i landet som har unngått dette programmet!!"

Lornts Mørkved, produsent

"Jeg har mottatt mengder av e-post, tekstmeldinger og telefoner fra både kjente og mange 
for meg ukjente mennesker, med positive tilbakemeldinger. Folk stopper meg på gata og i  
butikken for å si sin mening, og jeg skal langt tilbake i tid for å huske tilsvarende 
oppmerksomhet. Det gleder igjen en gammel popsanger fra Namsos. La oss håpe at  
interessen holder samme nivå - også ved plateutgivelsen."

Stein Ingebrigtsen
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