
Sara & Pelle Duo

Tänk om vi 
år 2003, när vi for ut på vår första  
gemensamma turné, vetat att vi 
om 20 år fortfarande rullar längs 
vägarna och delar med oss av vår 
musik. Att vi då kommer kunna se 
tillbaka och minnas otaliga duo-
spe ln ingar, kör samarbeten, 
skivinspelningar, boksläpp och 
några radio- och tv-intervjuer…! 
Att vi då släppt över 70 låtar på 
Spotify… Tänk om vi vetat! Inga 
är mer tacksamma över detta än 
vi själva. Och stolta. Vi känner oss 
oerhört lyckligt lottade att vi har 
ett så givande och kreativt 
samarbete sinsemellan och att vi 
tillsammans år efter år får möta 
vår publik och dela med oss av det 
vi skapat.  
 
Det ligger självklart 
enormt mycket arbete bakom 
detta. Oräkneliga timmar av 
s k r i vande, komponerande, 

repeterande och resande etc. Men 
vi konstaterar gång på gång att 
det är värt allt jobb. Flera gånger 
om.  
 
Ett nytt år är här 
och det innebär, som ni vet vi det 
här laget, ett nytt program från 
oss. Temat detta år är; TÄNK 
OM, det blir som det ska - tankar 
& sånger om tillit och hopp. För 
är det något vi alla behöver just 
nu så är det vä l hopp & 
framtidstro. Nu då det stormar 
omkring oss på många plan. Med 
ett krig som härjar i vår närhet, 
som vi inte vet hur det kommer 
att utvecklas, och en miljö som är 
hotad. För många är dessutom 
vardagen en utmaning med allt 
större ekonomisk press. Oron 
växer omkring och inom oss. 
 
Hur hanterar vi det? 
Vi tror att genom att vara dem vi 

är inför varandra, så kan hjälpas 
åt längs vår livsresa. Att vi alla 
behöver hitta ett förhållningssätt 
till det som är idag.  Och att vi 
kanske måste våga Tänka om och 
göra nya val och steg i livet. Det 
är inte enkelt, men det är kanske 
så att vi får öva oss i tillit, i denna 
orons tid. För TÄNK OM det, 
trots allt, blir som det ska!    

I skrivandets stund 
marknadsför vi detta program och 
bokar spelningar. Vi hoppas och 
tror på ett fint år. Ett år då vi får 
fira vårt 20-årsjubileum med att 
göra det vi älskar så mycket - dela 
med oss av våra tankar i ord & 
ton till er. 

Hoppas att vi ses 
någonstans  framöver och att ni 
till dess går in och lyssnar på vår 
musik på Spotify och på 
YouTube   
Ta hand om er! // Sara & Pelle                                    
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www.saraohlen.com
Läs mer om oss och om våra projekt på

            Tiden går och vi fyller 20 år!

https://open.spotify.com/artist/4amlqsdNOnPqlW2LWSNiGl?si=wM2-zTqYSRy2qoiGDZ0Scw
https://www.youtube.com/channel/UCYxL4mr-8iAQXU5qciec8Uw
http://www.saraohlen.com

