Åkerland består av låtskriverne Elin Glende og Trond Inge Johansen samt Lars Tormod Jenset.
Alle tre bor i Aurskog-Høland i Akershus. Musikken har elementer av norsk tradisjonsmusikk,
viser, jazz og pop - med instrumenter som kontrabass, nøkkelharpe, pumpeorgel og fele - for å
nevne noen. Gjenkjennelig og samtidig helt egenartet.
Åkerland skriver låter om omgivelser og mennesker de er glade i. Trioen har hovedsaklig et
akustisk lydbilde, der vokal, gitar og bass smelter elegant sammen. Tekstene rører deg, de er
ærlige og handler om livets underfundigheter, og sammen med nydelige melodier vokser
låtene for hver gjennomlytting.
Med sin rene og ærlige stemme bringer Elin inn en nærhet i låtene som gir følelsen av å ha
henne rett ved siden av deg. Derfor har debutalbumet også fått tittelen ”Helt Nære”.
Albumet kommer i mars 2020 og i mellomtiden slippes flere singler, så publikum skal få god tid
til å bli kjent med trioen og låtene:
MAJA - 24. mai 2019
ELINOR OG HESTEN - 26. juli 2019
STIEN - 6. september 2019
SNØ - 8. november 2019
BENKEN - 3. januar 2020
REGN PÅ RUTA - 13 mars 2020
Se forøvrig enkeltark med informasjon og bakgrunnsstoff for hver singel.
ALBUMET - ”HELT NÆRE” - kommer 27. mars 2019 (11 låter).
Åkerland har spilt inn sine låter i Farm Studio i Høland og produsenter er Thomas Nessheim og
Magne Hellesjø. Mike Hartung og Morgan Nicolaysen i Propeller har mikset og mastert.
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DETTE ER ÅKERLAND

ELIN GLENDE
Vokal
Elin har sin musikalske utdanning
fra Universitetet i Oslo og har blant
annet jobbet som musikklærer.
Hun er tidligere vokalist i Johns Epic, og
har opptrådt på festivaler, klubber og
private arrangement.
I Åkerland er Elin vokalist og låtskriver. Hun jobber til daglig som lærer
ved Østersund ungdomsskole i Fetsund.

TROND INGE JOHANSEN
Gitarer - Vokal
Trond Inge har vært gitarist og
bassist i en rekke sammenhenger i
mange år, både som fast medlem og
innleid til både kor, barnekor, diverse
band og husorkester. Han har også
vært musiker i studiosammenheng til
forskjellige plateutgivelser.
Trond Inge er dessuten utdannet
lydmann og har jobbet på en rekke
forskjellige arrangementjobber.
Som teknisk leder har Trond Inge
hovedansvaret for scene, lyd og lys
på KulturArena Aurskog-Høland.
I Åkerland er Trond låtskriver og
gitarist, og han både korer og synger
noen av låtene selv.

LARS TORMOD JENSET
Kontrabass - Kor
Lars Tormod har gjennom årene
turnert i Norge, Sverige, Danmark,
Finland, Estland, Island, Færøyene,
Grønland, Åland, Tyskland , England,
Frankrike, Irland, Malaysia, Russland,
Indonesia, Sør-Korea og Sør-Afrika,
Colombia og Portugal med en lang
rekke artister.
Foruten Åkerland, er Lars Tormod for
tiden mest aktiv med bandene
Hot N Spicy, Espen Eriksen Trio og
Andreas Haddeland Trio. Han jobber
som frilansmusiker og prosjektleder.

ØVRIG BESETNING
Åkerland er en trio, men kan også utvide besetningen når det er nødvendig. På større scener kan
Åkerland stille med opptil seks personer i besetningen, inkludert el-gitar, nøkkelharpe, trommer og
piano.

Trine Sennerud Melby
Trine spiller nøkkelharpe og torader, er folkedanspedagog og lektor i norsk og historie. Hun jobber også som musiker ved Norsk Folkemuseum, og har i flere år bidratt
med folkemusikalske toneganger i bandene til Trond Granlund og Roy Lønhøiden.
Thomas Nessheim
Thomas er vokalist, gitarist og låtskriver i bandet «Grenseland». I Åkerland trakterer
han gitarer av ulike slag (barytone, mandola). Thomas har også produsert Åkerland sin
debutplate «Helt nære».
Erlend Grønvold Hanssen
I Åkerland spiller Erlend piano og orgel. Han er også tangentmann i Grenseland og i
Cover me- a tribute to Bruce Springsteen.

