MARIANNE KROGNESS
med KAROLINE G. HERLOFSEN
er MOLLY OG PARTNER
Årets barneplate kommer fra Tylden & Co. og framføres av Marianne Krogness og Karoline G.
Herlofsen alias MOLLY OG PARTNER - apropos apehjerner, tannleger og annet sprøyt.
Nok engang har Marianne gjort en kritikerrost barneplate. Neida, kritikerne er ikke plateanmeldere eller
andre kulturetablerte. Nok engang har derimot et samlet barnekor sagt sin mening - forrige gang var det
håpløse Petra som vimset rundt på albumet "Jeg skal bare..." til barnas ville jubel.
Denne gang er det Molly og Partner, like vimsete, ansvarsløse og tøffe, og også denne gang har Marianne
og Karoline samarbeidet om tekstene. Musikken er komponert av en rekke kjente størrelser som Arne
Garvang, Anders Rogg, Lars Martin Myhre, David Chocron m.fl.
Litt bakgrunnsmateriale:
Molly og Partner bor på et hemmelig sted, i et hull i en vegg, bak et hus ved en hegg, inn en blå dør og to
trapper ned, som det står i sangen. Og videre: "Vi trenger ikke penger, for vi har vår egen magi. I et
hemmelig hull i hullet i veggen, har vi mengder av godteri."
Molly og Partner er to personer som lever litt annerledes enn andre folk. De har som sagt masse godteri i et
hull i veggen, og dette bruker de til å bytte til seg alt de trenger. Åtte nonstop mot kinobilletter, Kong Håkon
mot to rosa støvletter, eller tre tyrkisk pepper mot et lammelår med kantareller. De fabulerer om tørr og våt
fisk, om hvordan det er å være like som to dråper brus, om tannleger, apehjerner og flaggermusører med
melk og sukker... For å nevne noe.
Marianne Krogness har en svært lang fartstid som soloartist, Sandra Salamander i Tramteatret, Shelldama, skuespiller osv. osv.
Karoline G. Herlofsen har vært med i MGP, TVNorges Casino, er skuespiller, manusforfatter og instruktør.
Blant mye annet.
Det blir en mengde aktiviteter på Molly og Partner utover sommeren, opptredner, radio, TV og annen mediadekning.
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