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– ÅRETS JULESHOW

LFN Østfold
”The Ultimate Christmasparty” tar for seg musikalske fenomener hentet fra Hits, Pop og
Rock`n Roll fra 50 tallet og frem til i dag. Alt satt sammen med fartsfylte medleys og
favorittsanger fra et utall kjente og kjære artister, musikalske helter og rockestjerner vi gjerne
hører om og om igjen.
Årets julebordshow presenteres med glimt i øyet og humor, men er et gjennomgående
musikalsk show med noen av de beste artistene fra Østfold og selveste Stephen Ackles i
spissen. Når vi i tillegg kan presentere et meget kompetent band under ledelse av Svein-Dag
Hauge kan vi garantere et musikalsk feelgood show av høy kvalitet – hvor du tramper takten
og synger med.
Årets julebordshow har premiere 15. november og spilles frem mot jul.

Stephen Ackles er kjent som en av Norges beste Rock`n Roll`ere. I tillegg til også ha gjort
det godt i utlandet som en habil Jerry Lee Lewis-tolker, har han også en lang nasjonal
karriere bak seg som selvstendig artist. Stephen er en utadvendt artist som er folkelig og en
opplevelse å se på scenen.
Karianne Kjærnes er gullstrupen fra Moss som har deltatt på en rekke forestillinger på
Parkteateret i Moss. I tillegg til en rekke sangoppdrag på events landet rundt er hun også
kjent fra Grand Prix, og ikke minst som kordama til Rybakk i ”Fairytale” som vant den
internasjonale finalen.
Morten Gjerløw Larsen fra Fredrikstad har bred erfaring som artist og sanger. I tillegg til en
rekke rene sangoppdrag og musikaler, er han kjent fra Queen showet ”The show must go
on”, Jackson-hyllesten ”The Thrill”, ”Show ala Grand Prix” og ikke minst fra Wallmans
Salonger.
Dag Brandth er Haldens store sønn og sangstjerne som allerede på 80`tallet gjorde stor
nasjonal suksess med popgruppa ”Shatoo”. Han har bidratt i en rekke musikaler,
forestillinger, events og musikalske show. I tillegg til å være en showmann med godt humør
og stor stemme, er han også kjent fra Grand Prix.
Renate Gjerløw Larsen er fra Sarpsborg, men bor i Fredrikstad. Hun er et musikalsk
naturtalent med en stor stemme og har også vært med på det meste fra musikaler til
konserter og musikalske show. Renate er også en habil pianospiller og kordirigent. Hun har
også vært med i Grand Prix med gruppen ”Tinkerbells” og har en rekke sangoppdrag.

