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 LIVING EARTH

                                    Living Earths nye, offisielle hjemmeside:  www.livingearth.no

Jeg sluttet i Living Earth sommeren 2011, men har gjort vikaroppdrag med dem noen ganger etter dette også.  
Frank Willy Utgård, som også spilte  i bluesbandet Woodleg Odd (sammen med bl.a. Adam Douglas), overtok først som ny gitarist etter meg, men etter 
at han også begynte i Vassendgutane, sluttet han i L.E., og Stefan Olsen overtok etterhvert etter ham igjen

T.o.m sommeren 2011 besto Living Earth av (f.v. på bildet):
Øyvind Lied; tangenter/vokal, Alf Terje Farstad - bass/sang, Jann Petter Farstad - tangenter/sang, Ketil Strand - gitar,
Thor Arne Farstad - gitar/sang/(munnspill), Carlos Alberici- trommer
 
Living Earth har eksistert lenge; i 2009 feiret bandet faktisk 30 års-jubileum, noe som ble behørig markert, bl.a. med plateinnspilling (link).
 
Alf Terje, Jann Petter og Thor har vært grunnstammen i bandet stort sett alle disse årene.  Alle tre kommer fra Lepsøya, Alf Terje og Jann Petter er 
brødre, Thor er deres onkel, og den faste lydmannen Thony Farstad er sønnen til Thor.
Et skikkelig familieforetagende, med andre ord!  Høsten 2003 ble jeg og Carlos Alberici (se også CLIPS, Punsj og Putti-bandet) faste medlemmer i 
bandet, og i løpet av 2010 ble også Voldingen Øyvind Lied (bl.a. fra Westpoint) fast medlem.    (Carlos sluttet også i bandet høsten 2011, og Miki 
Campins overtok for ham)
 
Living Earth opererer primært som danseband, og mange vil da umiddelbart tenke på "svensktoppar" og lignende.   L.E. har imidlertid en helt annen 
musikalsk plattform.
Repertoaret til Living Earth består hovedsakelig av "klassisk" pop/rock av britiske/amerikanske artister som f.eks. Dire Straits/Mark Knopfler, Eagles, 
Bruce Springsteen, Chris Rea og Chicago.  Men repertoaret er allsidig, og bandet tilpasser seg forskjellige settinger.   Det kan være alt fra vals eller 
polka på oppfordring, til  jazzinspirerte instrumentallåter av grupper som f.eks. Koinonia og Mezzoforte.
 
Living Earth danner også grunnstammen i prosjektet Tribute To Chicago (se egen bandside)  I denne sammenhengen utvides bandet med 3 blåsere, 
ekstra keyboardist, vokalist og perkusjonist. (Følg linken over for mer info).  Tribute To Chicago hadde offisiell premiere under Båtfestivalen i Ålesund 
14.07.06, og 4.november samme år arrangerte TTC egen konsert i Bankettsalen på Parken Hotel. 
 
 
Living Earth har også ved flere anledninger samarbeidet med andre artister og musikere, bl.a. har Trude Farstad (søstra til Alf Terje og Jann Petter) 
ofte med som gjestevokalist (etter 2012 er hun blitt fast medlem i bandet), og Bjørn-Ivar Helgesen har også vært med ved flere anledninger.
 
Under Båtfestivalen i 2009 spilte vi også sammen med Elisabeth Andreassen.
 
 

BILDER :

https://webeditor.one.com/api/v1/ketilstrand.com/preview/AD6EC5EE-C4D8-4863-81D1-94E502FC691C.html
http://www.ketilstrand.com/
http://www.livingearth.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Frank_Willy_Utg%C3%A5rd
https://www.facebook.com/Woodleg-Odd-210891655326/
https://www.vassendgutane.no/
http://www.westpoint.no/oyvind.html
http://mikicampins.com/
http://www.chicagotheband.com/
http://www.chicagotheband.com/
http://www.batfestivalen.no/
http://www.geocities.com/ketilstrand/fotoalbum.html



