INFO

JENTEGRUPPA SEVEN

JENTEGRUPPA SEVEN drives av Melinda E. Løver og Britt-Venke Oldebråten.
Melinda E. Løver er gruppas musikalske leder, tonesetter av sangene og instruktør som reiser rundt
i Norge sammen med jentene.
Britt-Venke Oldebråten er gruppas tekstforfatter, økonomiske leder, web og salgsansvarlig.
Duoen Melinda E. Løver og Britt-Venke Oldebråten har laget mange sanger gjennom de siste 8 årene.
Sangene blir brukt av barnekor, menigheter, søndagsskoler, skoler og barnehager over hele Norge.
Ragnhild Hjertaas Lia er med i Seven-teamet og reiser som instruktør med jentene rundt i Norge.
Jentegruppa SEVEN ble startet høsten 2003 og fyller 8 år i år.
Jentegruppa Seven har gitt ut 6 CD'er: SUPER DUPER, GLEDEN BOBLER, BARE HERLIG, ELLEVILL,
VI VIL FEIRE og JULEN ER HER, den siste utgitt et samarbeid mellom Seven og søsterduoen Emeline og Sunniva,
julen 2010. Det finnes også singback, notehefter og DVD’er til utgivelsene.
Siste utgivelse er DET ER GULL i oktober 2011.
Denne gangen kommer det sanger som er knyttet opp mot bibelske kjernevers i trosopplæringen til
Den norske kirke, men det er også med tre nøytrale sanger. Den ene omhandler mobbing, den andre om hjelp til
de som lever i fattige land, den tredje om den travle tiden vi lever i. Kan brukes av skoler.
SEVEN drives tverrkirkelig. Jentene kommer fra forskjellige kirkesamfunn med et sterkt ønske om å synge om
Livet med Gud og hverandre.
JENTEGRUPPA SEVEN består av 7 sangglade jenter og 5 aspiranter som rullerer på reisevirksomheten.
Vi har også en Seven Teensgruppe på 8 som deler på reisevirksomheten og kan bookes. Det opptrer alltid 7 jenter
på scenen. Jentene kommer fra Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. SEVEN kan bookes til konserter,
kjempefester, festivaler, familiegudstjenester, og de har også kurs i dans og korledelse.
Kjempefest er et unikt opplegg. Vi blir booket inn og arrangørene samler barn fra områdene rundt.
Det kan ofte være 100 barn på scenen. Seven-jentene lærer dem noen av sine sanger med koreografi. Alle er
tilslutt med i et stort kor på Festkonserten. Tiltaket er meget populært både for barn og arrangører. Vi reiser både
med bil og fly: Alta, Tromsø, Stord, Haugesund, Stavanger, Stord, Arendal, Kristiansand, Halden, Lørenskog,
Kongsvinger, Hamar og Elverum er noen av stedene.
AUDITION Jentegruppa Seven har audition en gang i året på G60 UNION, Drammen. Vi tar inn jenter fra 8 – 11 år.
Når man er 13 år går man av for aldersgrensen i Seven. Vi har startet en TEENS gruppe for de jenter som ønsker å
fortsette litt til.
Booking Jentegruppa: melindaelover@hotmail.com
Sevens Hjemmesider: www.seven-jentene.com
Sevens Blogg: www.7seven7.wordpress.com

For flere spørsmål kontakt oss på seven.jentene@online.no Mobil: 91 10 15 09

