
 
 
 
 

Velkommen til 3 Fermes 20-årsjubileum!   
 
3 Ferme feirer at vi har sunget sammen i 20 år med konserter i Oslo, Kongsberg, Lillestrøm, Askim og 
Brumunddal i mars 2014. Vi håper mange vil være med å feire sammen med oss, både dere som har 
fulgt oss gjennom noen år og dere som ikke har hørt oss tidligere. Vi storgleder oss til konsertene og 
ønsker alle varmt velkommen!  

 

    
 
3 Ferme & 1 From serverer sjelfull akustisk musikk hentet fra popmusikkens mange stilarter. I tillegg 
til et knippe låter skrevet av Siri Christensen fremfører vi sanger av blant andre Anne Grete Preus, 
Annie Lennox, Lisa Nilsson, Carole King, Etta James, Bonnie Ryatt og Van Morrison. Gruppen 
kjennetegnes av særpregete stemmer og en unik samklang. Låtene er stilfullt arrangert og presenteres 
med varme og innlevelse.  
 
Tre særegne stemmer utgjør vokalgruppa 3 Ferme. Siri Christensen er en unik formidler med en 
enestående blues- og soulstemme. Alle som lytter til Siri blir berørt av hennes inderlige stemme og 
hennes evne til å formidle levet liv og ekte følelser. Kristin Jørgenvågs fyldige sopran har en bæreevne 
og varme som er helt spesiell og bringer både lys, letthet og tyngde inn i gruppas samklang. Kristin 
synger jazz, viser, pop, soul og revy like lekende lett. Marianne Natvig har en dyp og varm stemme. 
Marianne har lang erfaring som jazzsanger og har en egen evne til å formidle troverdighet i alle toner, 
både som solist og som korist.  
 
På piano har vi med oss Trude Kristin Klæboe. Trude Kristin er en eminent pianist og sanger og vi er 
glade og stolte over å ha henne med på vår jubileumsturné.  
 
Vennskap og musikalsk samarbeid har gått hånd i hånd siden vi startet 3 Ferme i 1993. Dette preger 
oss som gruppe og gir en klangdybde både i vårt musikalske uttrykk og i hvordan vi framstår på 
scenen når vi holder konsert. Vi simpelthen elsker å synge sammen og deler med glede denne 
opplevelsen med publikum. Konsertene våre kjennetegnes også av god stemning og et entusiastisk 
publikum.  

3 Ferme & 1 From 
- Vokaltrio som berører - 

 
Siri Christensen: Vokal 

Kristin Jørgenvåg: Vokal 
Marianne Natvig: Vokal 

 

med  
Trude Kristin Klæboe på Piano 

	  

3 Ferme & 1 From - Jubileumskonserter 2014:  
 
Torsdag 13. mars kl. 19.00: Askim kulturhus i Askim  
Søndag 16. mars kl. 19.00: Veldre Kirke i Brumunddal  
Lørdag 22. mars kl. 20.00: Cafeteateret i Oslo  
Fredag 28. mars kl. 20.00: Kulturpuben i Lillestrøm  
Søndag 30. mars kl. 19.00: Energimølla i Kongsberg	  

	  

PRESSEMELDING 
Jubileumskonserter  
3 Ferme gjennom 20 år 
www.treferme.com  



Sagt om 3 Ferme & 1 From: 
 
”3 ferme & 1 from har utrolig sjarm, innlevelse og leveringsevne. Låtene kryper under huden og inn i 
sjela. Å være på konsert med disse jentene burde kvalifisere som medisin på blå resept!”    
 
”Dette er damer med malmfulle røster, naturlig feeling og ikke minst evnen til å synge med sjelen! De 
kan få deg til å le, groove med, sukke i stillhet og felle en tåre på samme konsert”  
 
”Rufsete og uhøytidelig - Sjarmerende og hjertevarmt - Musikalsk energi som berører!” 
 
"En unik soul-sound i norsk sammenheng" 
 
    

              
 
      
 
Mer informasjon om konsertene på nettsiden www.treferme.com og på de ulike konsertstedene:  

• Askim Kulturhus 13. mars: http://www.askim-kulturhus.no/?p=5314 
• Veldre kirke 16. mars:  
• Cafeteateret, Oslo 22. mars: http://nordicblacktheatre.no/event_subject/?event=877  
• Kulturpuben Lillestrøm 28. mars: http://www.lillestromkulturpub.no  
• Energimølla, Kongsberg 30. mars: http://energimolla.no/category/program/ 

 
 
Billetter kjøpes via de ulike konsertstedene eller i billettluke før konsertstart. Se mer info på 
www.treferme.com og konsertsted.  

 
 

Les mer om 3 Ferme på nettsiden: www.treferme.com  
Les om vår flotte pianist på nettsiden: www.trudekristin.com  

Følg Tre Ferme på facebook og hold deg oppdatert på vårens konserter 
 

For mer informasjon og booking: 
Marianne Natvig: 415 06 852, e-post: natvig.marianne@gmail.com 
Kristin Jørgenvåg: 924 32 890, e-post:  krist_jorgen@hotmail.com  

Siri Christensen: 916 49 751, e-post: sichrist1@hotmail.com    
 	  

	  

 & 1 FROM 
   Trude Kristin Klæboe	  


