
Pressemelding 
 
Roland V-Accordion konkurranse 
 
Som tidligere annonsert er alle norske trekkspillere invitert til å delta i den internasjonale 
Roland V-Accordion konkurransen.  
Den norske finalen skulle avholdes den 21. september 2007 i Asker Kulturhus. 
 
Fordi det har vært lav deltakelse i år blir denne delfinalen ikke avholdt som planlagt. 
Men Roland Scandinavia AS har fått to verdige solister/grupper som kommer til å bli Norges 
representanter i den internasjonale finalen som vil finne sted i Pesaro i Italia den 9. og 10. 
november 2007. 
 
Roland V-Accordion har siden lanseringen i 2004 blitt en suksess verden over.  Og nå vil den 
første internasjonale konkurransen for denne typen trekkspill finne sted. 
Trekkspillets uttrykksfullhet gjennom belgbruken har blitt bevart i tillegg til at man har et 
rikholdig utvalg av både strenge- og blåseinstrumentlyder og trekkspillets vanlige klang.     
 
I den internasjonale solistklassen vil Ragnar Johnsen være Norges deltager.  
Født i 1965 og bosatt i Vang på Hedmark.  
 
Ragnar har spilt trekkspill siden 5 års alderen. Han har deltatt på en rekke konkurranser i regi 
av Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL) og har oppnådd svært gode resultater. 
 
NM tittelen som solist i klassen ”Variete” på Fagernes i 1995 er ett av høydepunktene, men 
han har også DM og NM titler innen både gammeldans og lettere underholdningsmusikk å se 
tilbake på. 
 
Han har opp igjennom årene medvirket på ulike konsertarenaer og diverse opptredener i inn 
og utland. Både som solist og i ulike ensembler. 
I 1997 hadde Posten Norge sitt 350 års jubileum i Oslo Konserthus. I en festforestilling med 
ca 1400 tilhørere i salen framførte Ragnar ”Minuttvalsen” av F. Chopin på solo trekkspill. 
  
NTL arrangerte i 2001 en komponistkonkurranse i gammeldansmusikk der det kom inn 
mange flotte bidrag. Denne gikk han seirende ut av med melodien ”Polkalanita”. 
 
I tillegg til trekkspill behersker Ragnar også torader, elbass og slagverk. Han har opp 
igjennom årene vært aktiv både i korps og i ulike orkestre. Han var i perioden 1997- 2005 
musikalsk leder i Lillestrøm Trekkspillklubb og arrangerer og komponer musikk for både 
klubber og orkestre. 
 
Ragnar har i to perioder jobbet for Walt Disney World i USA som trekkspiller på Norsk 
Turistpaviljong. Både som spellemann for dansere og som medlem i showgruppa 
”Fossekallen”. 
 
I dag er Ragnar fast medlem og musikalsk leder i orkesteret ”Hæppy Skvett”. Orkestret har 
gjort seg godt bemerket gjennom sin utadvendte sceneopptreden og spillestil og ble i 2003 
tildelt Engerdal Kommunes kulturpris. 
 
 



I den internasjonale finalen for grupper vil Kai Andre Hansen og Glenn Sørskår delta som 
Norges representanter. 

Kai Hansen er 24 år gammel og har spilt akkordeon siden 7 års-alderen. Hans første lærer var 
Gunnar Amundsen i kulturskolen i Vestvågøy, hvor Kai var elev i 12 år. (1991 – 2003) 
I løpet av disse årene var han også medlem av Lofoten Trekkspillorkester. 
Har deltatt i 13 Norgesmesterskap på trekkspill og har vunnet flere førstepriser i både solo, duo, 
orkester og åpen klasse. 
Kai studerer for tiden ved Griegakademiet i Bergen med akkordeon som hovedinstrument og lærer er 
Jostein Stalheim. Kai går nå fjerde og siste år på bachelor i utøvende musikk. I tillegg er han medlem 
av Vestnorsk Akkordeonorkester og trioen Tress i Ess som, i tillegg til Kai, består av Glenn Sørskår 
(akkordeon) og Per-Lorentz Milotzki. (saxofon) 
Kai har deltatt på en rekke konserter i inn- og utland, både som solist, duett, trio og orkester. 
 
 
Glenn Sørskår: 26 år og kommer fra Borg på Vestvågøy.  Startet å spille akkordeon i 7 års alderen 
med Gunnar Amundsen som lærer. Frem til i dag har han deltatt på en rekke konkurranser og 
konserter i inn- og utland. 
Glenn har vunnet norgesmesterskap både som solist, i duett- klassen og i orkestermusikk. 
I tillegg er han medlem av Vestnorsk Akkordeonorkester og trioen Tress i Ess som, i tillegg til Glenn, 
består av Kai Andre Hansen (akkordeon) og Per-Lorentz Milotzki. (saxofon) 
 
Glenn er utdannet akkordionist ved Griegakademiet i Bergen med lærer Jostein Stalheim. 
 
Roland Scandinavia AS føler de har funnet verdige deltagere til den internasjonale finalen og 
ønsker de lykke til. 
 
 
For ytterligere opplysninger kan følgende personer kontaktes: 
Jo Bergerskogen Roland Scandinavia AS  Tlf: 22 73 00 74 
Lars Arnevig  Tlf: 456 03 904 


