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En noe uhøytidelig protest mot Gladmat er blitt til festival. I helga kan både
ungdom og voksne rangle på Bryne.
Minifestival: Bryne Mølle er åstedet for festivalen som har skiftet navn fra Rock mot Gladmat
til Ranglerock.
I kveld og i morgen skal jærbuene svinge seg til toner fra blant andre The Young Knives,
Årabrot, Stereo21 og Ungdomsskulen.
Festivalsjef Ingve Lende har tro på utsolgt festival.
- Dette er femte gang vi arrangerer festivalen, og den har aldri vært så stor som nå. Vi har
bedre budsjett, samt bedre og flere band enn på tidligere festivaler, sier Lende. Han
understreker at festivalen ikke har som mål å konkurrere ut større og mer kommersielle
festivaler i distriktet. - Vi fokuserer på nye, spennende og gode band og mener at vi har funnet
vår egen nisje. Den har vi tenkt å holde oss til.
Fjorårets festival gikk med 20.000 kroner i overskudd, derfor har budsjettet til årets festival
tillatt flere band. Lende er spesielt fornøyd med å ha booket britiske The Young Knives.
- Jeg vil kalle det et skup. Vi booket dem allerede i februar. Etter det gjorde de det godt på
South by Southwest-festivalen i USA og ga ut tre singler som alle var innom topp 40-lista i
Storbritannia. De har også hatt tre musikkvideoer på MTV, sier Lende og legger til at
Ranglerock samarbeider med Fjellparkfestivalen i Flekkefjord.
- På den måten har vi hatt mulighet til å dele på utgiftene, avslutter en forventningsfull
festivalsjef.
Ranglerock
Sted: Bryne Mølle.
Når: I kveld og i morgen kveld. Dørene åpner klokken 18.00.
Band: Stereo21, Mary Me Young, Ungdomsskulen, The Young Knives, Gravmar & The
Gravediggers, Svenssen, Quasimojo, Dead Bizons, Årabrot.
Aldersgrense: 13 år fram til klokken 21.00 i kveld, resten av kvelden samt lørdag 18 år.
Billettpriser: 50 for ungdomskonsert i kveld, dagspass 150 kroner, todagers-pass 200 kroner.

