
 
Gode venner i Nepal er helt ny og rocka barnemusikk fra Roger Græsberg og Bonanza kidz! 

Plata ble sluppet digitalt i uke 33 og den fysiske plata sendes ut gratis til alle påmeldte 

barnehager og skoler i forbindelse med bistandorganisasjonen FORUTs barneaksjon. 

 

Roger Græsberg har stått for musikken og fått teksthjelp av bandet som kaller seg Bonanza 

Kidz. Prosjektet har utspring fra Kongsvinger i Hedmark og fra bandkollektivet The anti-music 

bonanza. Tidligere artister som har levert musikk til FORUTs barneaksjon er Maj-Britt 

Andersen og Geirr Lystrup, som begge har høstet Spellemannspris for sine FORUT-plater. I 

2014 og 2015 vile FORUT prøve noe nytt og hyret inn et skrangleband fra Finnskogen! Roger 

og Bonanza kidz håper å videreføre det gode arbeidet både på plate og scene og i hele 2014 

og 2015 reiser de ut på turné til barnehager, skoler, bibliotek og andre større og mindre 

scener i hele landet. Turnéen starter i høst der alle barnehager i Hedmark som ønsker besøk 

får gratis konsert fra Musikk i Hedmark. 

 

Vi har vært på en musikalsk reise gjennom Nepal som tar deg med til Katmandu og opp på 

toppen av verdens høyeste fjell der den avskyelig snømannen Yeti bor! Sammen med 

Biswash, Puspa og alle de andre barna har vi hatt mange spennende og morsomme 

opplevelser og alt dette kan du høre om på den nye plata vår. I februar var nemlig Bonanza 

kidz i Nepal for å lage materiell og musikk til årets barneaksjon og turen gjorde sterkt 

inntrykk på tre karer fra Hedmark. På plata dukker det også opp to nepalske folkemusikere. 

Hjemme i Norge ble plata spilt inn i Ocean sound recordings på Giske med etterarbeid  i Oslo. 

Produksjonen har dessuten hentet inn de beste musikerne vi kjenner fra band som Frank 

Znort Quartet/Beglomeg, Roy Lønhøiden, Mari Boine og Hanne Hukkelberg.  

 

Målet har hele tiden vært å lage ei plate for barn der det ikke er spart på noe som helst og vi 

håper også at mamma og pappa kan være med nikke anerkjennende til takten. Vi har hentet 

inspirasjon fra hele pop- og rockehistorien helt fra New Orleans og fram til i dag, med lengre 

opphold på Finnskogen og noen snarturer innom New York med Knutsen og Ludvigsen på 

bilstereoen. Resultatet kan du høre på en av de friskeste barneplatene på norsk noensinne! 

Vi er superstolte av dette produktet og håper det faller i smak! 

 

Roger Græsberg/Bonanza kid - tlf 93 87 04 12 – rogergrasberg@gmail.com 

 


