SHOWKLARE:

Jenny Jenssen og
Merete Norheim
Myrdal lover
fullt trøkk under
korkonserten i
Sandvika Teater
i Bærum.

Klar for
show!

MAESTRO: Jenny gjor-

Jenny Jenssen får drømmen oppfylt

DETTE BLIR
BRILLEFINT
Siden NRK-suksessen «Maestro» har folkekjære
Jenny Jenssen fantasert om å synge med eget
kor. Nå får hun drømmen oppfylt.

– Kom igjen, folkens. Dette blir
bra! En gang til!
Den vakre, nordlandske stemmen til Jenny Jenssen (48) lyder
over hele lokalet der hun og to
lokale kor øver til sommerens
store konsertbegivenhet i Sandvika Teater. Deretter skal hun ut
på turné til Drammen, Lillestrøm,
Ski, Larvik og Asker.
– Dette handler om glede og

overskudd. Hver eneste dag ser
jeg hva sang og musikk gjør med
folk. Jeg ser virkelig frem til å synge med flinke folk, og takker min
gode nabo Trond for at han inviterte meg til å synge med koret
hans, forteller Jenny til Her og Nå.
Det musikalske spennet

blir stort, og Jenny lover at allsangfaktoren blir høy og stemnin-

gen god. Med sitt
varme vesen og sprudlende humør er hun nærmest en personlig
garantist for nettopp dette.
Torsdag 14. juni fyller Jenny og
korene MellomStemt og Askerkoret konsertlokalet med gamle
og gode slagere som de fleste av
oss har et forhold til.
Den populære artisten er

vant til at billettene blir revet vekk
før konsertene hennes, men er
som alltid spent på mottagelsen
hos publikum.
Imidlertid er hun ikke ett se-

de stor lykke i NRKsuksessen
«Maestro».
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– Jeg pleier å si at jeg er født
40 år for sent. Musikken fra 50og 60-tallet har en spesiell plass i
hjertet mitt. Vi skal innom mange
sjangre og tidsepoker med start
på 50-tallet før vi synger oss frem
til i dag. Ikke bare blir det allsang,
men også litt fysisk deltagelse
for dem som vil bli med på det,
forteller Jenny.
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