Lars Bjerkmann
Lars Bjerkmann har i en årrekke laget norskspråklig musikk til
forskjellige band og prosjekter. Han hadde bandet Rubel&Beat
sammen med Stig Henrik Hoff og Lars Lothe Holm fra midten av
80-tallet, et band som spilte på utallige scener i Oslo og resten av
landet. I 90-årene fortsatte Bjerkmann som medlem og låtskriver i
SKA-bandet MT Hammed, et festband som spilte fast på Smuget
og hadde oppvarmingsjobber for the Specials, Desmond Dekker
og Bad Manners. Lars Bjerkmann deltok også på de tre første
Jokke & Valentinerne platene med kor på Øl og Gutta, og gitarsolo
på Det drypper. Han har blitt omtalt som Den halvt legendariske
Lars Bjerkmann og lagde sammen med Bjørn Hemsen den
Akustiske Gitarliga - forløper og direkte inspirasjon til MTVs Unplugged. En utgivelse hvor Tre
Små Kinesere debuterte og Michael Krohn, Joachim Nielsen, Lars Lillo Stenberg og Bjerkmann var
blant mange bidragsytere.
Lars Bjerkmann var en lengre periode ute av musikken, men kom tilbake som
soloartist og ga ut albumet Dagen i dag i 2015. Plata førte til en rekke
konserter og nytt liv i karrieren. I 2020 kom det særegne albumet Piasanger
ut, 11 sanger som årlig følger datterens oppvekst. Plata fikk mye
oppmerksomhet, blant annet med eget program i nrk P2s Ekko. Bjerkmann
holder konserter alene, som trio, som kvartett eller med alle «vennene» og
totalt tretten musikere på scenen.
Sangene fra Dagen i dag og Piasanger er varierte sjangermessig og kan
overraske og utfordre lytteren både i tekst og musikk. Han omtales som
bydelstrubadur i bydel Sagene og har flere sanger med utgangspunkt i bydelen
og livet hovedstaden. Teksten fra sangen «Sandakerveien» er i fint selskap som
en av tekstene på infopunktene langs havnepromenaden i Oslo. Om Lars
Bjerkmann står på scenen med sine faste makkere Baard Slagsvold og
Johannes Sæbøe, eller om han har med seg alle 13 i «vennene», kjennetegnes
konsertene av tilstedeværelse. nærhet, musikalitet og en fin dialog med publikum.

I tillegg til å være musiker, jobber Lars Bjerkmann som pedagogisk leder i Askeladden barnehage
på Torshov i Oslo, en kulturbarnehage med vekt på teater og sang.
www.larsbjerkmann.no
FB: @bjerkmannmusikk

