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Livet på "MGP-planeten"
Det er med glede vi presenterer #pridebloggens aller første gjest i 2016:
Tonje Gjevjon - leder av The Hungry Hearts Performance Band. Gjevjon
rapporterer her fra livet på "MGP-planeten". Vi elsker og laiker det.
Gjesteblogger: Tonje Gjevjon - har skrevet tekst og melodi, og fremfører låta
"Laika" i MGP-finalen 2016 (The Hungry Hearts featuring Lisa Dillan)
MGP-planeten
Statskanalen NRK har MGP under huden og artistene som ble valgt ut er
omgitt av et sykt bra MGP-team som har all den kompetansen man kan ønske
seg, pluss litt til.

Midt oppi det enorme showet som skal foregå i Oslo Spektrum 27. februar
står vi:
The Hungry Hearts featuring Lisa Dillan. Låten om romhunden Laika nådde
gjennom - kven skulle tru?

Koreografien er satt og vi øver som gale foran speil, på bad, under frokosten
og på bussholdeplassen. Kostymene er nesten ferdig og scenografien er på
plass.

Det er reinspikka luksus å få tilgang på den kompetansen og de ressursene
NRK og MGP byr på. Eget koreografteam, designerteam, sminketeam og
regissør med mer som syr alt sammen til et representativt univers for Laika.
Dette er farlig vanedannende, og NRK må nok sponse et MGP debriefingrekonvalesensopphold etter at denne surrealistiske reisen er over.

Denne uken har vi øvd på vokalfremføring, koreografi og spilt inn en MGP
promosnutt sammen med de andre artistene. Vi er aktive på sosiale medier
og forsøker å bidra med videosnadder og bygge opp om de skyhøye
forventningene MGP-fansen har. For MGP er et kultshow og det er
medlemmene i ESC-fanklubber i Norge og alle de andre landene i Europa og
verden som har bidratt til at ESC har kultstatus.

Fansa ruler!
Passion, love and hate - her får man passet sitt påskrevet av dedikerte og
engasjerte ESC fans. Ingen vei utenom – her skal man vurderes.
For MGP/ESC er en egen planet med tradisjoner – en årlig opplevelse som
både artister, fans og publikum deler med hverandre - det er derfor det er så
stort.

Selv om det er en musikkonkurranse er det lite konkurranse mellom artistene

å spore. Jeg tror de fleste bare tenker at dette er en ”En gang i livet
opplevelse” - og bruker kreftene på å nyte situasjonen sammen med så
mange som mulig.

Vi har fått spesielt god kontakt med kara fra Pegasus, Laila Samuels, Stine
Hole Ulla og noen av gutta i Suite 16. Årets MGP-artister er en gjeng med
generøse artister som skryter av hverandre og lager god stemning. Og hvorfor
ikke, vi skal jo prestere maksimalt og ha det gøy – og det er ekstra gøy om
alle presterer på sitt beste!

Nå skal vi på koreografiøving, og på fredag ble musikkvideoen til Laika
lansert:

Se video på YouTube her

Hele neste uke er vi i Spektrum – og "The one and only" Lisa Dillan
rapporterer derfra (med et innlegg her på #pridebloggen).

Hilsen Tonje Gjevjon - leder av The Hungry Hearts Performance Band

Laik og følg THH og Dillan på:
Instagram: @thehungryheartsperformance
Twitter: @hungryhearts
Facebook: facebook.com/thehungryheartsperformanceband/
Nettside THH: www.hungryhearts.no

Nettside Dillan: www.lisadillan.com
Facebook Dillan: facebook.com/lisadillanartist
Twitter: @LisaDillan
Instagram: @lisadillan

Vil du gjeste #pridebloggen? Ta kontakt med oss på blogg@oslopride.no.

Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold.
Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival
hvor alle får være akkurat den man er.
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