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Visste du?
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Det lengste Marcus og Martinus har brukt på en sang, er tre dager.
Det korteste er en halv time.

Marcus er 2
centimeter høyere
en Martinus

Marcus og Martinus synes at voksne journalister stiller de samme spørsmålene. De
likte spørsmålene til Junior-journalistene fordi de var annerledes og litt vanskelige.

M

arcus og Martinus
har akkurat gitt ut
sitt første album.
Snart reiser de til
Thailand for å spille inn musikkvideo. Junior-journalistene Binta
(12) og Laila (13) intervjuet dem
på et hotell i Oslo.

var fire år. På en ferietur i Thailand ble vi spurt om vi ville synge
på en konsert i Sjømannskirken. Vi
sang noen sanger fra Melodi
Grand Prix junior, og da vi kom
hjem, meldte vi oss på MGP junior.
På tre dager skrev vi vinnerlåten,
og nå sitter vi her.

Har dere forandret dere etter at
dere vant Melodi Grand Prix
junior i 2012?
Marcus: Vi har forandret oss
litt på håret og i stilen. Men vi
er fortsatt sammen med venner
og spiller fotball og dataspill
når vi ikke holder på med
musikk.

Skriver dere sangene selv?
– Vi får hjelp til både tekst og
melodi, men vi gjør mye selv også.
Rapperne Erik og Kriss har laget
en låt til oss på den nye platen.

Er det mange jenter som er
gærne etter dere?
Martinus: Ja, og det er gøy. Vi
smiler og snakker med dem.
Marcus: På albumet vårt synger
vi om jenter. Men hvem vi synger
om, får dere høre etter selv.
Hvorfor valgte dere å satse på
musikk?
– Vi har sunget i barnekor fra vi

Har dere noen gang glemt hva
dere skulle gjøre på scenen?
Martinus: Ja, vi har glemt dansetrinn og hva vi skulle si.
Marcus: En gang kom jeg ikke på
det andre verset til en sang. Da
spurte jeg publikum: «Har dere
det bra?» Etterpå kom jeg på
teksten.
Dere er veldig like tvillinger.
Har dere noen gang lurt noen
med det?
– For ikke så lenge siden lurte vi
en lærer. Vi byttet plass i en
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time, men han oppdaget det
ikke. Etter timen sa vi hva vi
hadde gjort. Han sa at han ikke
klarte å se forskjell på oss. Vi
har alltid gått i like klær, men
nå har vi lyst til å prøve noe
nytt. Vi skal begynne å gå med
forskjellige klær og sveis, slik at
folk klarer å se hvem som er
hvem.
Får dere gjort lekser?
– Ja, vi har tid til det innimellom.
Pappa underviser oss når vi er
ute og reiser.
Hva er det beste med å være
tvilling?
Martinus: Du har alltid en ved
siden av deg, og du slipper å
kjede deg. Vi har veldig like
interesser, men vi liker forskjellige
engelske fotballag. Jeg liker
Chelsea, og Marcus liker Manchester United. Begge liker Rosenborg.
Marcus: Noen ganger har det
skjedd at vi har begynt å synge
helt på samme sted i samme
sang etter at vi har nynnet den
inni oss. Det er litt sprøtt.

Marcus og Martinus
Gunnarsen (13)
	Gir nå ut sitt første album,
som heter «Hei».
	Er med på norgesturneen
Vinterlyd.
	Kommer fra Trofors i
Nordland.
	Vant Melodi Grand Prix
junior i 2012 med sangen
«To dråper vann».

Marcus og Martinus'
4 favoritter:
Drikke: Julebrus
Spill: FIFA
Bok: Vi leser ikke så mye
bøker, men vi liker
faktabøker
Sted: Thailand
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Binta og Laila går i 7. klasse på
Lindeberg skole i Oslo. Før
intervjuet leste de flere intervjuer
med Marcus og Martinus. De så
også konsertvideoer med dem
på nettet.
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