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Flukt – Nyhetsbrev august 2004 

 
Ny CD! 

 
 

   
Drufiacc har vært tilgjengelig for radio og utlandet siden midten av august. Det har 
blitt sendt ut radiosingler og distribusjonsnettet er klart. I løpet av september vil 
Drufiacc lanseres i Norge i samarbeid med Stevje Sandli i Real PR & Communication 
og musikkmerket 2L. Vi gleder oss! 
  
 

Flukt på turné i USA 

 
 

 
8. september drar Flukt til USA med Drufiacc i bagasjen. Slik det er nå, kan vi se fram 
til følgende turnéplan: 
  
9. september:        Scandinavia House, New York City  
10.-12. september: Scandinavian Folk Festival, Jamestown, New York State  
13. september:       Barron, Wisconsin 
14. september:       Hammond, Wisconsin 
15. September:       Hammond, Wisconsin 
16. september:       Northfield, Minnesota 
17.-19. september: Nordic Roots Festival, Minneapolis 
20. september:       Chicago 
  
Turnéen er støttet av FFUK og Generalkonsulen i New York. 
  
 

Turné i Vest-Agder 

TCH



 
 

 
Fra 6. til 17. november vil Flukt være ute på turné i Vest-Agder med både 
skolekonserter og kveldskonserter. Nærmere opplysninger kommer senere. Følg 
også med på kalenderen på www.flukt.org som oppdateres fortløpende. 
 

Sommeren er over… 

 
 

 
Bandets medlemmer har hatt høy aktivitet selv om vi sammen ikke har hatt så høy 
profil. I tillegg til vårt arbeid med CD, USA-turné og lansering, har Øivind bl. a. 
vært solist med Kringkastingsorkesteret og hatt konserter sammen med fiolinisten 
Elise Båtnes. 
Sturla har spilt flere konserter med ”sturla|andreas” på bl.a. Kibnebfestivalen, 
Storåsfestivalen og Olavsfestdagene. Under Storåsfestivalen holdt han også konsert 
i en svært godt besøkt Meldal Kirke sammen med Gunnhild Eide Sundli og Knut 
Buen, og under Olavsfestdagene var han med på konserten ”Aejlies Gaaltije”, av 
Frode Fjellheim. 
 
Skognesfestivalen 
Skognesfestivalen slutten av juli var en fin opplevelse med Troms på sitt beste. Etter å 
ha jobbet med å finne praktiske løsninger live, fikk vi også bekreftet at den nye 
konseptet vårt også fungerer kjempefint på scenen. Det rumler i bunn, harmonier smelter 
over i hverandre og folk nynner på melodiene våre selv etter bare én gjennomhøring. 
  
 

  

 
 

Se ellers våre nettsider på www.flukt.org  
  

Nyhetsbrev 
Dette er det andre nyhetsbrevet Flukt sender ut. Vi har plukket adressene fra våre egne kontaktnett. Hvis du ikke vil motta flere slike 
nyhetsbrev, sender du bare en melding i retur, og vi skal sørge for at du blir fjernet fra listen. Skulle du derimot kjenne noen som gjerne vil 
ha nyhetsbrev fra Flukt, så send denne e-posten videre til dem med beskjed om at de må si fra til oss på flukt@flukt.org . 
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