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Asker og 
Bærums svar 
på Stones

Glimmer Twins kaller seg for 
businessrockerne. De spiller 
bare Stones, og vil tilby et 
alternativ for dem som går 
glipp av mandagens konsert 
på Telenor Arena.

Naboene på Torstadåsen hører 
dumpe bassrytmer fra garasjen 
til investor og forretningsmann 
Erik Grefberg annenhver uke. 
For da må både cabriolet og 
Audi ut, og Glimmer Twins inn-
tar garasjen. Bandet drar igjen-
nom repertoaret, finjusterer riff 
og forsøker å få grooven til å sit-
te enda bedre.

– Det aller viktigste er at soun-
den blir riktig, og at det blir 
tight og samspilt, sier Grefberg, 
som er vokalist.

Glimmer Twins består av en 
gjeng godt voksne karer fra fi-

nans-, næringsliv og ledelse 
som har spilt sammen side 
2008. De har brukt all sin kunn-
skap om markedsmekanismer 
for å analysere suksesspotensia-
let til ulike musikksegmenter. 

– Ut fra et rent forretnings-
messig perspektiv bestemte oss 
for at vi ville spille Stones, sier 
Grefberg.

De skriver på hjemmesidene 
at Stones er fengende og godt 
etterspurt av et bredt og kjø-
pesterkt publikum. Og på ut-
øversiden kreves begrensede 
investeringer innen kompetan-

seutvikling, instrumenter og 
øvrige anleggsmidler for å leve-
re solide musikkopplevelser av 
høy kvalitet.

– Ingen av oss var egentlig 
blodfans av Stones, sier Per Bak-
seter, som håndterer sin ameri-
kanske fendergitar.

HEIDI JOHNSEN
heidi.johnsen@aftenposten.no

De godt voksne herrene jobber i 
næringsliv og ledende stillinger ellers 
i uken. Her får de tatt ut helt andre 
sider av seg selv. Fra venstre: Per 
Bakseter (gitar), Roar Trapnes (gitar), 
Erik Grefberg (vokal), Esben Beck 
(trommer), Ola Schiager (bass) og Cato 
Hellstenius (tangenter). NRKs debatt-
leder gjennom mange år, Erik Wold 
(saksofon) var ikke til stede. 
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NYHET! Mitsubishi ASX 4WDmed automatgir
Det er lett å skjønne hvorfor Mitsubishi ASX har blitt så populær. Som skapt for norske forhold hører den like mye

hjemme i bybildet som på vinterfjellet. Nå får du også ASX med automatgir sammen med en ny kraftig 2.2 l dieselmotor

som yter 150 HK og heftige 360 Nm og gir deg det kraftoverskuddet du måtte trenge. Mitsubishi ASX er den perfekte

crossover – uansett hvor du hører hjemme.
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Spar kr 18.000,-
*Gjelder et begrenset
antall 2013-modeller.

ASX 2WD INTENSE+

Spar kr 22.000,-
ASX Intense Vision Pack med bl.a.
panorama glasstak, Xenonlys og
ryggekamera inkludert i prisen

Nå fra kun kr 253.900,-
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Kom og besøk oss

i våre nye lokaler

Tilbud:
Vinterhjul og

3 år/45.000 km. service inkludert.

Gjelder 2014-mod. Invite og

Intense 4WD AT.

Verdi 33.000,-
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Et par av dem innrømmer at 
Beatles faktisk lå dem nærmest 
på midten av 60-tallet, men de 
har oppdaget store kvaliteter 

ved Stones.
– Blant annet er det veldig 

dansbar musikk, sier Ola Schia-
ger, som til daglig er rektor på 

Bjørnegård skole i Bærum. 
– Den når frem til mange. På 

konsertene ser vi at folk kan tek-
stene og synger med.

Mellom røde og hvite slalåm-
hjelmer og høytrykksspyler 
navigerer musikerne i Glim-
mer Twins ledninger til gitar 
og høyttalere hjemmevant på 
plass i garasjen. Bandet drar i 
gang med «Start me up». Lyden 
sitter som den skal fra første låt, 
så blomsterpotter slalåmstøvler 
hopper på hyllene.

Showet er viktig

– Vi starter gjerne med noen 
skikkelig rocka låter. For når vi 
drar i gang konsert, er målet 
vårt å lage partystemning og 
spre glede. Og showet er en vik-
tig ingrediens. Folk hører også 
med øynene, sier Grefberg.

Derfor er de alltid stilfullt an-
trukket i dress og slips på kon-
sertene. Men på øvelsen i kveld 
er det ingen spor av dandy eller 
jåleri, her stiller alle i svarte jak-
ker med CREW på ryggen mens 
de sjauer. 

– Vi gjør alt selv og legger 
stor vekt på forberedelsene. In-
strumentene til innbytte skal 
stå klare. Vi vil ikke risikere at 
folk mister oppmerksomheten 
mens vi står og stemmer, sier 
Roar Trapnes.

Gir alt

Musikerne begynner å bli var-
me i trøyen etter et par-tre lå-
ter. Svetteperlene renner i små 
bekker fra pannen til vokalist 
Grefberg. Den tidligere Lyn-spil-
leren holder seg i form med lø-
ping. Ellers ville han aldri greid 
å matche Mick Jagger. For Glim-
mer Twins gir alt på konserte-
ne. Vokalisten hopper ofte opp 
på bordet for å gi full valuta og 
sette trøkk på partyfaktoren. De 
spiller ti-tolv konserter i løpet 
av året. 

Stoneskonserten på Telenor 
Arena ble utsolgt på under et 
kvarter. Pågangen blir kan-
skje ikke like stor når Glimmer 
Twins holder konsert på Hol-
men bryggetorg 13. juni, men 
det kan bli en fullgod erstat-
ning for dem som går glipp av 
mandagens Stones-konsert. 
Glimmer Twins spiller helst lå-
ter fra 70-tallet, gullalderen, og 
frister med både «Satisfaction» 
og «Midnight Rambler». 

– Og til en tiendedel av prisen, 
lover Grefberg.

Stones og 
Glimmer 
Twins

uuRolling Stones spiller på 

Telenor Arena 26. mai. 

uuDen britiske gruppen star-

tet i 1962, og har holdt det 

gående i mer enn 50 år.

uuMick Jagger og Keith Ric-

hards skrev storparten av 

repertoaret fra 1965. 

uuDuoen, som begge har run-

det 70 år, kalte seg Glimmer 

Twins.

uuGlimmer Twins fra Asker og 

Bærum føyer seg inn den 

lange rekken tributeband 

som spiller Stones.

uuDe holder 10–12 konserter 

i året, og spiller på Holmen 

bryggetorg 13. juni.
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INKLUDERT I PRISEN
NAVIGASJON 7” TOUCHSKJERM

BLUETOOTH HANDSFREE / USB

AUDIOSTREAMING

17“ ALUMINIUMSFELGER

CRUISEKONTROLL

REGN- OG LYSSENSOR

RESERVEHJUL MINI

RYGGESENSORER

VINTERHJUL PÅ ALUFELG
36 MND. / 45.000 KM SERVICE

KUNDEVERDI 49.500,-

Dynamique- TCe 90 hk


