TOM FREDERIKSEN, FINN OLAFSSON & TORSTEN OLAFSSON
NY LIVE-KONCERT-DVD – RELEASE: 25. OKTOBER 2011
I anledning af Tony Vejslevs 85 års fødselsdag den 25. oktober 2011 udgiver Olafssongs en 80 min.
live-koncert-DVD med Tom Frederiksen, Finn Olafsson & Torsten Olafsson. Titlen er ”Hyldest
til Tony Vejslev & Frank Jæger” – samme titel som trioens CD udgivelse fra sidste efterår.
Koncerten er optaget på Stars i Vordingborg i december 2010 som afslutning på en række koncerter
i efteråret 2010.
På DVD’en høres flere af Tony Vejslev og Frank Jægers viser. Visesangerens nylonstrengsguitar er
her udskiftet med to velklingende stålstrengsguitarer, kontrabassen med en, til Torsten Olafsson,
specialbygget akustisk/elektrisk basguitar – og visesangerens uskyldsrene stemme fra 1950’erne
bliver her virkelighedsgjort i det nye årtusinde i form af Tom Frederiksens mere direkte og nutidige
facon. Nogle af viserne indgår i et medley med instrumentale musikstykker af Finn Olafsson.
Guitarinteresserede vil derfor også kunne få glæde af denne DVD, hvor trioen også
spiller ”Travellers Joy” fra guitaristens første helt akustiske album ”Acoustic Guitar”. Koncerten
afsluttes med tre sange fra Tom Frederiksens DMA-nominerede debut-album ”Synger/sangskriver”.
DVD’en indeholder i alt 15 sange – godt krydret med introduktioner til de enkelte sange og med
beskrivelser af Tony Vejslev & Frank Jægers samarbejde helt tilbage fra deres gymnasietid:
Håndslag til Tony / Et lille tema - Liden sol - April, april - Sidenius i Kikhavn / Tysthed Sidenius i Tikøb - Påske / Forårstrioler - Være-digtet / Stodderens tema - Travellers Joy - Lange
vinter - Kirsten og vejen fra Gurre / Løvfaldstoner - Strofer i tusmørket - September Sol - Dejlig
Dag Blues - Søster Solskin - Ud af en vinter
Det er live – og det føles som at være tilstede ved koncerten selv. DVD’en kan købes her:
http://www.shop.olafssongs.dk/shop/frontpage.html
I forbindelse med udgivelsen af DVD’en og i anledning af Spil Dansk Dagen spiller
Tom Frederiksen, Finn Olafsson & Torsten Olafsson den 24. okt. på Ringsted Bibliotek – 25.
okt. Hvalsø Kulturhus – 27. okt. Roskilde Bibliotek – 3. nov. Græsted Kirke – 6. nov. Gjethuset,
Frederiksværk.

