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KONTAKTINFORMASJON

Her kommer litt info om meg og hva jeg har drevet med
Ingrid VD/ Lillian Digre
de siste årene.
7288 Soknedal
Jeg er 17 år og går i 2. klasse ved Gauldal videregående
ingridvd@online.no
skole på Støren, allmennfag med friluftsliv.
lillian.digre@gmail.com
Jeg er humoristisk, sporty, blid, omgjengelig
pliktoppfyllende og elsker teater, musikk/ sang og musikal.
+47 95055701/ +47 99202104
Når jeg har litt tid til gode bidrar jeg gjerne som frivillig for
de som trenger det, det betyr mye for meg.
Jeg har 3 brødre som er eldre enn meg og er en skikkelig attpå klatt
Hvis jeg ikke synger eller spiller fotball på Sokna J 17 liker jeg å lese bøker og være sammen med
venner og familie.

Om meg som artist:

Høsten og førjulsvinteren 2013 spilte jeg hovedrollen som Marie i urframføringen av " Nøtteknekkeren" på Trøndelag Teater.
2014 sang jeg på Gauldalens nyttårskonsert i Støren kulturhus og en rekke veldedighetskonserter.
Jeg spiller på en rekke strenger, og i 2014 deltok jeg i Idol jr. Det ga mange nyttige erfaringer og
mange nye venner:-) Jeg kom helt til semifinalen.
Jeg hadde også min første rolle i en filmproduksjon (fantasifilm for barn) i 2014. Jeg spilte sammen
med Nils Sletta og Vidar Letho i "Bestefars minnemysterie" som vises i forbindelse med «den kulturelle skolesekken.»
I 2014 deltok jeg med band på Gaularock som er landets største rusfrie rockefestival, der utmerket vi
oss og fikk rockefestivalens stipend fra Sparebank1.
På Ungdommen Kulturmønstring 2015 gikk jeg hele veien til landsfinalen, som yngste deltaker med
egenskrevet monolog. Hver gang jeg har deltatt i UKM har jeg blitt sendt til fylkesmønstringen.
Jeg har også i 2015 deltatt på en rekke konserter og jeg har hatt mange opptredener fra helt sør i
Trøndelag og langt inn i nord i Trøndelag. Med en del erfaring og mye pågangsmot tok jeg høsten
2015 initiativet til veldedighetskonserten «Det banker på» i Støren Kulturhus for å hjelpe de som er
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på flukt. Inntekten gikk til Norsk Folkehjelp. Her var jeg både artist og konferansier. Jeg var også konferansier sammen med Eivind Bjerksetmyr under Gaularock 2015.
Jeg har også hver konferansier på Midtre Gauldal kulturskole sin konsert før jul «Julegryta 2018»
Jeg har vært med i en Artistgruppe i Musikalfabrikken som i 2015 spilt inn flere sanger med musikk
videoer til ....spennende:-) Artistgruppen har diverse opptredener fra kjente festivaler til ikke så
kjente aldershjem. De opptrer for de syke barna på sykehuset, turister på hurtigruta og for ordføreren i Trondheim:-) Ingen arena er for liten og ingen arena er for stor;-) Her har jeg også fått prøve seg
som gatemusikant, og jeg har fått sunget på prisutdelinger.
Sommeren 2018 fikk jeg hovedrollen som Tracy i Musikalen «Hairspray», som settes opp på Olavhallen lille scene i månedsskiftet februar-/mars i regi Musikalfabrikken. I forbindelse med Musikalfabrikken har vi flere store konserter på Trondheims studentersamfunn og i Olavhallen.
Høsten 2016 ble intensiv og spennende. Sammen med min venn Sivert Garli ble vi duoen DigGar og
deltok i sesong 8 av Norske Talenter. Underveis og i etterkant av vår deltakelse i NT har vi fått
kommentarer og meldinger fra dommerne og publikum om at de ble rørt av oss med våre stemningsfulle framføringer og herlige humor og vår ekte sjarme. I vår semifinale var vi en av de 3 som fikk
mest stemmer, men var ikke så heldig at vi ble tatt med videre til finalen.
Etter Norske Talenter 2017 har vi to spilt og sunget på mange konserter, festivaler private og offentlige arrangement, store og små alt fra naboens 40 års dag, hyggekveld hos bestemor på sykehjemmet, sommerleir for kreftrammede barn i Trøndelag, Blinkfestivalen i Sandnes, Musikkfest i Trondheim 2017 og 2018, Rennebu-martna’n 2017 og Idrettens heders-kveld i Trondheim er noe av alt vi
har gjort.
Etter hvert har jeg også fått delta på flere Store konserter og eventer i Trondheimen fra 2017-2020
som Ole Dalens julekonsert, Christmas i Hell, Advendtkonsert i Nidarosdomen og eventer men
Evento arrangement på flere av de største hotellene i Trondheim og arrangement for flere store bedrifter i regionen. Dette har vært fantastiske opplevelse og få stå på store scenen med stort orkester
og flere av landet største artister.
Jeg har i tre år (2016-17 ,2017-18, 2018-19 og høsten 2019) gått på Kulturskolen talentprogram “Lørdagsskolen” i Trondheim på klassisk sang, de har konserter hver lørdag i kammersalen i Olavshallen.
Våren 2019 settes operaen Dido and Aeneas opp, og jeg har vært så heldig at jeg har fått en rollene,
det blir mye jobbing, men veldig moro. Dette er vel starten på en utdanning og veien videre.
Høsten begynte jeg på talentprogrammet «Kupp en klassiker» Det er et teater tilbud til elever i
kulturskolen som klarer å kvalifisere seg gjennom opptaksprøve. Vi skal sette opp en klassiker på
Trøndelag Teater våren 2020. Jeg valgte å delta på dette tilbudet for det gir meg et bredere spekter
når det gjelder å kunne opptre som artist.
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Som sanger kan jeg synge nesten alle sjangre, det kommer alt an på eventet/konseptet jeg skal synge
på. Jeg har sunget alt fra visesang, pop, rock, country, jazz og klassisk. Tar gjerne en utfordring.
Om DigGar:
Min venn Sivert akkompagnerer meg noen ganger når jeg er ute å synge som Ingrid, men vi tar også
oppdrag som duo. Sivert er også 17 år, han går på Heimdal VGS allmennfag med Idrett og skiskyting
som hovedfag. Vi har spilt og sunget sammen siden vi var ganske unge, først i et band «Reloaded» og
etter hvert i DigGar. Sivert spiller gitar, synger litt og komponerer litt musikk. Vi deltok som Reloaded
i UKM med hans låt og kom til landsfinalen i 2016.
«Når det kommer til musikalitet og repertoar har vi som DigGar tatt for oss av norske og internasjonale
artister i sjangeren vise, pop, rock, ballader og country, som vi prøver og lage våre egne akustiske
coverversjoner av. Jeg og Sivert har en moden, men moderne musikksmak som treffer publikum på en god
måte. I tillegg til å øve inn våre egne svisker, favoritter og hits er vi også åpne for å øve inn musikk/
repertoar etter ønske fra oppdragsgiver så langt dette lar seg gjøre»

med vennlig hilsen, Ingrid Vingelen-Digre, Mob: +47 9505 5701
https://www.facebook.com/Ingridvingelendigre/
https://www.facebook.com/pg/diggar.no/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/diggar_ingrid_og_sivert/
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