
 
 

«Jeg vil påstå at disse musikerne er «top notch in their game», altså noe av det bedre innen sin genre. 
De fremstår så jævla godt samkjørte og så fullstendig uanstrengt når de kommer susende langs parketten, 

og det er en glede å lytte til dem» - Ole Morten Wilhelmsen (musikkbloggen The Wilhelmsens) 
 
 

Tenk deg en norsk sommerdag på sitt beste: 
Smilende sol. Nesten skyfri himmel. Lette krusninger på sjøen. 

Tenk deg at du skal velge musikk til den sommerdagen. 
 

Du velger selvsagt kassegitar, fele og kontrabass. 
Plusser på med mandolin, cello og dobro. 

Instrumenter som ikke virker uten luft. 
Som skaper sin egen sommerbris. 

Akkurat som stemmer gjør. 
Flerstemt sang går rett i øret. 

Du velger musikk dunker i takt med hjertet og synker ned i gofoten. 
Sanger som er viser, kanskje blågress, kanskje klimprepop. 

Navnet skjemmer ingen. 
Du velger ord om norsk hverdag, ord som smiler og humrer i brisen. 

Og ordskyer som kaster skygge av og til. 
 

Du velger 5 tonesikre herrer som har utviklet sin egen stil til perfeksjon. 
Tekster som sirkler rundt livets store og små utfordringer, gjenkjennbare for alle. 

En samspilt gjeng med en ytterst profesjonell og humørfylt sceneopptreden. 
Et band som får deg til å synge «Jeg har det bra» - og mene det! 

Du velger Drolsum Stasjon. 
Vel møtt! Vi gleder oss! 

 
 

Drolsum Stasjon er: 
Jørgen Tangen Bendikssen (vokal & fele) 

Morten Kleven (vokal, dobro & gitar) 
Åsmund Felberg Johnsen (gitar & vokal) 

Ole Kristian Odden (mandolin, cello & vokal) 
Bjørn Wiggo Engen (kontrabass) 

 

«Jeg pleier å si at etter min erfaring, gjør 
banjo deg klokere, lykkelig og bedre rusta til 
å takle hverdag og fest. Ergo bør du gå og se 
Drolsum Stasjon. Det handler om livs-
kvaliteten din. Det kan du sitere meg på!» 
Mathias Hilmar Iversen, ILA Auto 

«Det låter veldig bra, og de synger bedre 
enn mange andre»  
Terje Kinn, Meget i Sløyd/Øystein Sunde 
 

«Fra første låt på menyen kunne gutta vise 
til et høyt nivå innen sin sjanger, det var alle 
fornemmelser; fra full galopp med hissige 
hestevrinsk og lærfrynser, til lukten av høy 
og hestepærer i en støvete, glovarm 
solnedgang. Skikkelig stemning, med andre 
ord!»  
Anette Marcelle Hallquist, Ringerikes Blad 
 

«Et fantastisk liveband som treffer midt i 
hjertet!» 
Ringerikes Blad 

 


