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Konseptet og ideen bak ¨Greetings from Gudbrandsdalen ¨  
En hilsen og hyllest til 80 og 90 tallet med tribute til Åge Aleksandersen, 
Queen og A-HA.

Total Production AS har i år også påtatt seg oppdraget med å prosjektere og gjennomføre dette arrangementet 
etter oppfordring i fra publikum og styret / komiteen i Fåvang Dågån. Fåvang Dågån er et tre dagers arrangement, 
som har vært arrangert i flere tiår. Det har de siste år vært arrangert andre helg i juni. Det har tidligere år vært 
arrangert en fest i Nesseskogen Park som har vært sommerens festlige høydepunkt for mange. De siste år har det 
dessverre vært nedgående besøkstall på dette arrangementet. Det har tidligere vært mellom 400 – 800 betalende 
inne på festplassen.

Arrangementet Total Production har påtatt seg skal erstatte dette arrangementet som har vært i Nesseskogen Park
tidligere. Total Production har valgt å flytte hele arrangementet opp i sentrum for å komprimere hele området.
Dette medfører også enklere avgrensninger og inngjerding av arrangement område. Det er lagt vekt på at dette 
arrangement skal være en god konsert opplevelse med musikk av høy kvalitet. Samt at det skal være mulighet for 
de som ønsker det å kombinere dette med en god matopplevelse.

Mat serveringen er leid ut til Kvitfjell Catering as v/ Espen Nylende og Døla Mat as v/ Brede Bystadhaugen.
Disse samarbeider om et felles konsept på mat. De har også påtatt seg ansvaret for all servering av alkohol under 
arrangementet. Arrangement området er tilknyttet Fåvang Kroa, som vil bli benyttet som base for all matservering.

Hvorfor ¨ Greetings from Gudbrandsdalen¨ ? Dette er en hilsen eller hyllest til en artist, eller et band som har et 
internasjonalt navn. I 2014 valgte vi å hylle Bruce Springsteen, i 2015 Elvis Presley. I år har vi valgt et litt bredere 
spekter og henter slagere i fra 80 og 90 tallet med stor vekt på bl.a. Åge Aleksandersen, Queen og A-HA for å 
nevne noe. Nytt i år, er at vi utvider arrangementet med en dag. Vi starter allerede på fredag med et opplegg for 
ungdom fra 12 – 18 år. Dette vil bli et rusfritt gratis arrangement, der ungdom får lov til å opptre for ungdom på stor 
scene med profesjonelt utstyr. Kulturskoler og rockeverksted i midt-dalen er invitert til å bidra med sine band og 
sangere.
Kvelden avsluttes med DJ. Arrangementet vil vare i fra kl 18.00 – 22.00

Markedsføringen starter 1.mai. Total Production har valgt å lage sin egen nettløsning på forhåndssalg av billetter.
Det vil bli en eller flere avisartikler i GD og Dølen.
Planen er at dette skal bli et årlig arrangement under Fåvang Dågån, og at dette skal videreutvikles til å bli en 
tradisjon å delta på. Planen er å endre tema for hvert år, slik at man kan benytte forskjellige artister, kor, 
korpsmusikk osv. og knytte dette sammen med profesjonelle musikere. Konserten hvert år, vil da være målet å 
jobbe mot for de forskjellige aktørene.

For mer utfyllende informasjon vennligst ta kontakt med produsent og prosjektleder Ole Johnny Myhrsveen 
på tlf : 91 35 38 01 mail : ojm@totalproduction.no eller musikalsk leder Vegard Moshagen på tlf : 47 24 85 67
mail : vegard.moshagen@gmail.com


