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KJELL INGE TORGERSEN  
/ /  Sang,  mus ikk,  humor,  foredrag  

Kjell Inge Torgersen er en artist med mange sider. 

Han treffer både voksne og unge med sin 

scenepersonlighet – og med sine vakre gjendiktninger 

av Stings sanger til nynorsk har han rørt folkesjela. 
Blant andre blir Aks av gull (Fields of Gold) stadig spilt i 

radio og på NRK Svisj som musikkvideo. I 2007 kom 

en NRK-konsert med samme materiale. I 2008 utga 

han albumet Gnist med eget materiale og hadde med 

seg blant andre Ole Paus og Jan Toft på duett. Flere 

sanger fra Gnist er utgitt på samle-albumene ”Sanger 
til trøst” i 2011. I 2011 lanserer han nytt album: 

”Julelegender”, basert på en særs vellykket 

intimkonsertserie i 2009 og 2010. 

HUMOR +  MUS IKK  Kjell Inge kombinerer vakker og 

særegen musikk med finurlige verbale innslag mellom 

låtene. Han er morsom og sterk i historiefortelling, og han legger stor vekt på å binde sanger 
naturlig sammen, møte publikum og gi dem litt å le av og knaske på utover musikken.  

FOREDRAG Kjell Inge Torgersen gjør også foredrag innenfor temaet formidling.  

”Hva *@*#%* gjør jeg her?” er et spørsmål ethvert (fornuftig) menneske stiller seg når de står 

foran en menneskemengde. Han kåserer om emnet og trekker på sin lange erfaring som 

formidler, både gjennom musikk og på scene, men også gjennom skrevne ord og grafiske 

uttrykk. Han har arbeidet som frilans tekstforfatter og formgiver i en årrekke. 

CD-anme lde l se :  Aks  av  gu l l  /  t e rn ingkas t  5 :  ”En gjennomarbeidet og kvalitetssterk 

utgivelse • Forbløffende bra. • Ei spennende plate • Har gjort Stinglåtene til sine egne” 

CD-anme lde l se  Gn is t  /  t e rn ingkas t  5 :  ”Unik tilstedeværelse – Kjell Inge Torgersen gir 

norsk visepop et betydelig tilskudd • Innsmigrende overbevisning og varme • Høsten blir rett 

og slett finere med Torgersen på øret. Trollbinder og sjarmerer. • Han deler med oss.” 

(Trønderavisa, Varden, Fredrikstad Blad, Sarpsborg Arbeiderblad, Rogalands Avis, Bergens 
Tidende, VG, Vårt Land) 

Hvo r?  Torgersen trives både på små og store scener, med fullt 

ensemble eller minimal besetning. Fullt ensemble: akustisk gitar, 

kontrabass, cello, fiolin. Han presenterer også i mindre formater, 

for eksempel trio. Gitarist Aril Schøld og cellist Magnhild Mo, er 

ofte med, begge profesjonelle musikere. Han gjør også konserter alene. 

Booking: Ring 900 70 619, eller send e-post til post@kjellingetorgersen.no // 

www.kjellingetorgersen.no // www.facebook.com/kjellingetorgersen.artist 
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Sagt 

”Det er kommet mange 

fornøyde tilbakemeldinger 
på offshorekonserten Kjell 

Inge Torgersen hadde på 

flotellet til Snorre A. Det 

var en flott musikalsk 

blanding av humor, ’lyrisk 

musikk’ og 
tilstedeværelse.” 

- Frode Dyrstad, Statoil 

Comp. Repr. Safe 

Scandinavia, Statoil ASA 

”Han er nærværende, inderlig, 

oppriktig og fremfører stoffet sitt 
med en fantastisk vokal. Mange 

hadde hørt Kjell Inge på radio og 

sett ham på TV og synes han var 

enda bedre ’live’.” 

- A. Bull, daglig leder 

advokatfirmaet Projure 

”Han kommuniserer med 

både våre norske og 
i n te rnas jona le  k l i en te r  

slik at alle drar med en 

følelse av å ha vært med 

på noe unikt.”  

- S.E. Nisja, Cyviz 

”Med sin særegne stemme 

krøp Torgersen skikkelig 

under huden.”  

- Glåmdalen Dagningen 

”That is a splendid DVD of the 

concert in the Utstein Kloster. A 

wonderful performance and an 
amazing venue. I have thoroughly 

enjoyed watching it.” 

- Ron Marsh, writer, UK 

”Vi er svært fornøyd med 

dagen i går og du gjorde 

en fantastisk jobb.” 

 - Tor Arne Normann, 

Drilling Superintendent, 

Statoil ASA 

(Konferansier og sang) 

”Klangen, stemmen, 

tekstene – og formidlingen 

er helt enestående. For 
Venstres landsmøte ble 

konserten et høydepunkt.”  

- Per A. Torbjørnsen,  

fylkesleder Venstre 

”Torgersen har en stemme og en 

kommunikasjonsevne som løftet 

feiringen vår. Musikken var i 
Stavanger, tekstene var nynorsk, 

men det kunne like gjerne vært i 

Palestina. Våre venner fra Nablus 

lot seg overbegeistre og snakket 

om dette resten av besøket. Tusen 

takk!” 

Aud Jorunn Aano, leder av 

jubileumskomite Nablus/Stavanger 

 

”Vi har fått veldig positiv 

tilbakemelding fra våre 

kunder om at dere var et 
av høydepunktene på vårt 

arrangement. 

Takk for en stemningsfull 

og flott konsert på Natvigs 

Minde. Stemningen ble 

nesten magisk da vi fikk 
solnedgangen inn gjennom 

vinduene under 

konserten.” 

- Monica Langøy, Senter 

for statlig økonomistyring 
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”Torgersen hadde selv 

ansvar for å velge ut hvilke 

sanger som passet å 
fremføre, en oppgave han 

løste svært 

tilfredsstillende. Det var 

viktig for oss som arrangør 

at artistene tilførte møtet 

både den gode musikalske 
opplevelsen og en 

dimensjon av ”det lille 

ekstra”. Duoen 

Torgersen/Schøld  leverte 

en konsert av høy klasse 

så vel musikalsk og lyrisk 
som stemningsmessig  – 

en god blanding av tekst 

og tone, alvor og skjemt. 

Passe lunt og lavmælt – 

og samtidig morsomt og 

underholdende. Vår 
erfaring er at Kjell Inge 

Torgersen leverte det han 

lovet, og vel så det. 

 For øvrig er hans 

oversettelse av Sting-låter 

til nynorsk intet mindre 
enn vakker lyrikk, godt 

tolket og nydelig tonsatt. 

Anbefales!” 

- Trude N. Omland,  

rådgiver Kreftforeningen / 

aksjonsleder Rosa Sløyfe 

”Vi har brukt Kjell Inge Torgersen 

ved flere anledninger, i 

firmasammenheng og ved fest. 
Repertoaret er helt topp for 

målgruppen, selv om den omfatter 

aldersforskjeller på 30-40 år. Flott 

musikk, flott fremføring og en fin 

måte å formidle stoffet på. Et 

sjeldent bra engasjement. 

Vi kommer til å bruke Kjell Inge 

Torgersen igjen, både privat og i 

firmasammenheng.” 

- Bjørn Tjøstolvsen, Tjøstolvsen as 

”Julelegender: For en 

strålende, flott, rørende og 

inspirerende konsert og 
fortelling.. det var helt 

supert! 

Det er lenge siden jeg har 

kjent en slik konsert sitte 

igjen i sjelen.” 

Gry Kristin Soland, 
Konsern 

Investeringsrådgiver, 

Sparebank 1 SR-Bank 

"Minikonserten med dere var så absolutt et høydepunkt. 

Stemningen var lun og god, og kommentarene og 

oppmerksomheten rettet mot publikum underveis ble veldig 
godt mottatt. Både du som vokalist og musikerne var veldig 

tilstede og engasjerte publikum. Samspillet dere imellom var 

fornøyelig!" 

Lene Svanberg Jakobsen, Apoteker, Sjukehusapoteket i 

Haugesund, Sjukehusapoteka Vest HF 

”Tusen takk for fantastisk underholdning. Tidspunktet var 

perfekt. Alle ble overrasket - og veldig fornøyde. Samtalen 
utover kvelden dreide seg mye om musikk og nynorsk!! Vi 

hadde en kjempeflott kveld!” 

Simen og Ingunn Fugelli 

 


