TRASK-KONSERT PÅ SKAFFERIET
Tirsdag 29. mai, kl. 19:00
MEDVIRKENDE:
Mona Dahl er en kjent kulturskikkelse på Tjøme. Til daglig er hun musikklærer
på Tjøme ungdomsskole, men mange kjenner henne som sanger og humorist,
fra forskjellige sceniske oppsetninger, senest med forestillingen Love me
Tinder. Hun er også medlem av showgruppa Fam Fatal. Mona Dahl ble tildelt
Tjøme kommunes kulturpris i 2014.

The Standards er en duo som består av Moira Halaas Grimstad og CarlChristian Grimstad. De to synger storband/standardjazz over innspilt musikk
av kvalitet, og gjør oppdrag sammen og hver for seg. De stiller til ulike type
arrangementer, og opptrer med alt fra taffel til festmusikk. De synger også
sammen med Tjøme Storband. Moira og Carl-Christian bor på Tjøme.

Sunniva Sjøvaag Marthinsen og Lena Christiansen er begge fløytister, den ene
bosatt på Tjøme, den andre på Nøtterøy. De spiller sammen i Nøtterøy
musikkorps, og har det til felles at de begge har traktert tverrfløyte helt fra de
var småjenter. Det hender de to ikke «bare» spiller i korps, men også har
opptredener på tomannshånd. Da spiller de i hovedsak små klassiske
fløyteduetter. Blant annet har de vært engasjert til å spille for beboere på
kommunale institusjoner.

Snertne sneller er en frydefull gjeng damer som synger «retrosanger», gjerne
slike som gikk i Ønskekonserten, på radioen på 1950-60-tallet. De synger med
glimt i øyet. Snertne sneller har ikkje holdt på så lenge men har allerede «gjort
stor suksess» for et publikum som kjenner sanger som En grønnmalt benk i
haven, Marina, Sykkelvisen, Hvite syriner m.m.
Snertne sneller består av:
Anne Grimstad Fjeld har lang erfaring som sanger og tekstforfatter. Hun har
lang fartstid som utøvende musiker, blant annet for Rikskonsertene. Anne har
gitt ut tre album og er både Spellemannominert og nominert til Edvardprisen.
Anne bor på Tjøme.
Else Hansen har jobbet mye med revy. Hun har også sunget i flere kor. Else
Hansen trakterer også gitar og rytmeinstrumenter. Else er bosatt i Tønsberg.
Inger Deildokk er mye brukt til underholdning i sitt hjemfylke, særlig opptrer
hun mye for eldre mennesker. Hun spiller da gitar og synger. Inger bor i
Holmstrand
Britt Sjøvaag er pensjonert lærer og musikkterapeut. Hun driver fortsatt med
kordirigering, og har for tida to kor i hjemkommunen Færder. I denne gruppa
spiller hun piano og synger. Britt Sjøvaag fikk Tjømes kulturpris i 2007.

www.annegrimstadfjeld.no/trask
www.facebook.com/trask/

