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Nok en gang er det klart for Hoggstock på Bryne - rockfestivalen med det
velsmakende slagordet «Rock mot Gladmat.»
Rockfestival: Festivalsjef Ingve Lende flirer rått:
- He, he. Vi har ingenting imot mat. Men vi har ganske mye imot folkefestene i distriktet.
Festivalens første slagord, for noen år siden, var «Rock mot Skalldyrfestivalen.» I fjor ble det
«Rock mot Gladmat» - og det beholder vi år også, sjøl om det ikke er noen datokollisjon
lenger.
Fjerde år på rad
Hoggstock - Rock mot Gladmat arrangeres i år for fjerde år på rad. Og i år går festivalen for
første gang over to dager, fredag 22. og lørdag 23. juli på Bryne Mølle.
I alt ni band spiller. Toppnavnene i år er Ungdomskulen med eksentriske Kristian Stockhaus i
front. Bandet spilte på Bylarm i Stavanger tidligere i år, og skal i august også spille på
Øyafestivalen i Oslo. Bandet er dessuten kjent for å skifte navn oftere enn velpudrede
boypopgutter skifter underbukser: Ungdomskulen har også spilt under navnene Goddamit og
Standing Ovation.
Det andre hovedbandet er Royal Rooster. Bergenskvartetten albumdebuterte i 2004 med det
ikke direkte beskjedent anlagte albumet «Rescued by rock'n roll vol. III». Bandet skal ha klare
referanser tilbake til sekstitallsrocken.
Og ifølge Lende er Hoggstock en festival med klart definert rockpreg:
- Rock, punk og indie. Det er utgangspunktet.
Håper på 4-500
Han legger til at festivalen i år satser på å trekke 4-500 publikummere. I fjor løste 300 billett.
Men greier Hoggstock seg økonomisk med såpass få publikummere?
- Ja. De to nevnte toppnavnene får betalt - de andre er kjempesporty, og stiller opp gratis. Det
er vi virkelig glad for.
Ingve Lende og resten av Hoggstock-styret på i alt seks personer, har dessuten fått klare
indikasjoner på at det i år vil komme publikummere fra både Bergen og Oslo til festivalen på
Bryne.
Her er spillelisten for de to dagene: Fredag 22.
Ungdomskulen, Royal Rooster, Teeny Grownups og Three Star Hotel. Lørdag 23.
Totkopf, Mad Foxes, Svartmalt, Dead Bisonz og Gravmar & The Gravediggers.
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Fra Bergen: Ungdomskulen fra Bergen er et av toppnavnene til Hoggstock-festivalen på
Bryne neste helg. (Foto fra bandets hjemmeside)Festivalsjefens favoritter
Liste: Her er Ingve Lendes fem band/artist-favoritter gjennom tidene. Nummer tre er
festivalens drømmenavn. Nummer én og to er for dyre. 1. Bob Dylan 2. The Who 3. Dead

Moon 4. Grateful Dead 5. AC/DC
Saken
Navnet til rockfestivalen på Bryne er en artig vri på Woodstock. På den første Woodstockfestivalen i 1969 spilte også festivalsjef Ingve Lendes favoritter The Who og The Grateful
Dead."

