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Født 30.09.59 
Oppvokst på Nordnes i 

Bergen, på gård på Sotra, 
på Voss og i Lindås 

 

Kort fortalt om Nicolay og musikken: 
Ble ”oppdaget” av Lars Martin Myhre i 2015. Har skrevet 150 
sanger, og 400 tekster siden 1976.  Har spilt på viseklubber 
siden den gang. Spiller ukentlig lokalt. Er styreleder i tre 
viseklubber.  Har alltid hatt som mål å gi ut plate når han ble 50.  
Vant en Nordisk visetekstkonkurranse i 2014. Tekstforfatter på 
Norsktoppen i 1983. Gode kritikker for tekster til Program 81.  
 
Musikalske hovedpunkter  

• Er styreleder for 3 viseklubber på Vestlandet 
• Spiller ukentlig lokalt, og vil gjerne ut til hele landet 
• Ble ”oppdaget” av Lars Martin Myhre i 2015. 
• Lars Martin Myhre har produsert CD’en ”Kjærlig Talt” 

som kommer ut høsten 2016. 
• Ga ut singelen ”Du kan’kje bestemme ka som skjer” i 

2014 
• Vant Nordisk visetekstkonkurranse i bladet ”Viser” i 

2014 med teksten ”Et Eventyr” (tema Søppel) 
• Skrev samfunnskritiske tekster for Program 81 og fikk 

gode kritikker i media. 
 

Nicolay Leganger sosialt / yrkesmessig:  
• Utdannet i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UIB 
• Diverse coach/veileder sertifiseringer 
• Spesialist i DISK-personlighetspsykologi (relasjoner)  
• Har hatt ca. 30.000 kursdeltakere og 4000 

bedriftskunder. 
• Har 25.000 årlige besøkende på www.e-

management.no, herav 6000 medlemmer.  
• Regional Direktør for den frivillige kristne 

organisasjonen Y’s Men International Region Norway, 
der han ledet 1500 Y’s Men i to år. (for øvrig den 
eneste som har vært leder i to år i den 50 årige 
historien). Y’s Men samler inn penger og gjør dugnad 
for YMCA (KFUM-KFUK) og ungdomsarbeid i lokale 
menigheter.  

  
• Ble kjent i avisene i Bergen som markedssjef i Gaia 

(busselskap) i 4 år  pga. ukentlige (gjennomsnitt) 
oppslag. 

 
 
 
 
 
 

Hva skjer fremover:  
• Juni -  lanserer singelen ”Du er så…”.  Fengende låt 

om å tenne på en usminket og ustylet jente i tykk 
genser.  

• 22. Juli – lanserer singelen ”Hvorfor det”. En 
følelsesladet sang om tragedien på Utøya og terror. 
Teksten er skrevet for trompetisten i bandet, som 
mistet sin datter der.  

• August – lanserer singelen ”Piken i gresset”. En 
lykkelig sang om å ha det godt. 

• 10. September (Internasjonal dag mot selvmord) -  
lanserer singelen ”Se Meg”. En særdeles gripende 
sang fra en person som er klar til å dø for egen hånd. 

• Oktober – lanserer singelen ”Gi meg mer” om 
Mannibal Hannibal som ikke får nok av noe. 

• Oktober – lanserer CD’en ”Kjærlig talt” 
 
Pressefoto 
Kan lastes ned her: 
http://www.nicolayleganger.no/gallery/pressefoto/  
 
Diverse medieomtale: 
Avisa Strilen har hatt 2 sider om Nicolays liv, omtale før oppstart 
av Strilen viseklubb og om åpningen, samt kåringen av beste 
nordiske visetekst.  Her er juryens uttalelse i Viser.no. BT 
omtalte dette og stifting av Vestnorsk Viseforum.  
 
Diskografi:	  
1981:Program 81 (mini-LP) – 3 av 4 tekster 
1981: Prøv å nå fram… (Norsk Plateselskap A/S) – 5 av 11 
tekster. Hør ‘The Missing Link’ med Program 81 (Tekst av Nic) 
1983:  2 tekster på Terje Bakke LP ‘Høyt Spill’    
2014: Egen singel: Du kan’kje bestemme ka som skjer 
 
 
CV Musikk:  
2016 Cd produsert av Lars Martin 

Myhre med egne sanger 
 

2015 Styreleder, medstifter, 
Stallens Visevenner 

Norsk Viseforum 

2015 Styreleder, medstifter, 
Bergen Viseforum 

 

2014 Vinner av den nordiske 
visetekst-konkurransen 

Viser.no 

2014 Etablert 
www.nicolayleganger.no  

Nicken 

2014 Medstifter, Vestnorsk 
Viseforum, Styreleder  fra 
2015 

Norsk Viseforum 

2014 Medstifter Strilen Artist og 
viseklubb. Styreleder 

Norsk Viseforum 

2006-11 Produsert  CD med 13 egne 
sanger (ikke utgitt) 

Nicolay Leganger 

1984-
20014 

Diverse opptredener i vise 
klubber Norge 

Nicolay Leganger 

1983 Norsktoppen 4 uker med 
”Sommer” (tekstforfatter) 

Terje Bakke 

1980-82 Tekstforfatter   Program-81 
1981-82 Gode kritikker for tekster til 

EP og LP 
Program 81 

1978 Dukkefører på turne, og 
sanger på LP: Nikken og 
eventyrkista 

Vetlandske 
Teaterlag 

 
 

http://www.strilen.no/nyheiter/Lever-av-a-gjera-andre-glad-262640.html
http://www.strilen.no/nyheiter/Jaktar-pa-talent-til-Strilescena-257507.html
http://www.strilen.no/nyheiter/Jaktar-pa-talent-til-Strilescena-257507.html
http://www.strilen.no/nyheiter/Klubb-for-talent-og-miljo-261412.html
http://www.strilen.no/kultur/Beste-nordiske-visetekst-238810.html
http://www.strilen.no/kultur/Beste-nordiske-visetekst-238810.html
http://www.nicolayleganger.no/juryen-om-et-eventyr-av-nicken/
http://www.bt.no/bergenpuls/Vil-vekke-en-ny-visebolge-3250282.html
http://www.discogs.com/Program-81-Pr%C3%B8v-N%C3%A5-Fram/release/2098641
https://www.youtube.com/watch?v=PkL9k7aXd90
http://www.rockipedia.no/artister/terje_bakke-28338/
https://soundcloud.com/nicken-cd/01-du-kankje-bestemme-ka-som

