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NY HIGH SCHOOL: Flere av originalskuespillerne
som har vært med på «High School Musical»eventyret vil si takk for seg etter tredje ﬁlm, selv om
Disney ønsker å lage en fjerde runde. – Dette kommer
antakelig til å bli den siste for en stor del av skuespillerne. Det er eksamen, mange av oss vil bevege
oss videre, sier Zac Efron til MTV. (NTB)

Mer Sejer til høsten

M.I.A. vil bygge skole

«DEN ONDE VILJEN»: Karin Fossum kommer med sin niende Konrad Sejer-krim til
høsten. Tittelen er «Den onde viljen», og
opptakten er at en ung gutt blir funnet
død i et vann. Så blir nok en gutt blir funnet død, også han i et vann. (NTB)

BRUKER PENGER: Den Sri Lanka-fødte britiske rapperen M.I.A. blander en musikalsk cocktail flere og
flere får ørene opp for. Nå vil artisten slå et slag for
utdannelse og sier til musikkbladet NME at hun skal
skjenke en halv million kroner til et byggeprosjekt i
Liberia. M.I.A. kommer til Hove 24. juni. (NTB)

Tidenes Ranglerock
– Det beste programmet
vi noen gang har hatt,
sier Omund Norheim i
Ranglerock. Det er
vanskelig å være uenig.
Leif Tore Lindø tekst

HEADLINER: – Vi bør klare å fylle Bryne Mølle med dette programmet. Two Gallants, for eksempel, er et band som det
nesten er litt vanskelig å fatte
at faktisk kommer til Bryne, sier bookingsjef Norheim.
Han beskriver duoen fra San Francisco
som festivalens første
virkelig store headliner.
– For første gang merker vi respons fra Stavanger. Folk vil ha billetter
til et arrangement på Bryne.
Det liker vi, og ingen fra byen
vil bli slått ned på Ranglerock,
sier Norheim og ler.

TIL RANGLEROCK: Frank
FEST: Ranglerock har sakte,
men sikkert bygget seg opp til å
bli en festival å merke seg. Det
skulle egentlig bare være en
sommerfest i et lite forsamlingshus på Hognestad. Bandet
Svendsen Supertruckers ville
ha en spillejobb. Medlemmene
laget en bitte liten festival og
booket i realiteten seg selv. Det
kostet 20 kroner å komme inn.
Med mindre du hadde dame.
Da kom hele følget inn gratis.
Etter en heidundrende fest
oppsto det en enighet om at det
nå var født en tradisjon. Og slik
ble det, selv om navnet på festivalen er blitt forandret I 2003
ble Hoggstock arrangert, på
Bryne, under slagordet «Rock
mot skalldyr», en protest mot
Skalldyrfestivalen i Mandal.
Året etter var mottoet «Rock
mot Gladmat».

VOKSER: I 2006 ble Hoggstock-

standupkomiker og fått mange priser for det.

mofili; tematisk sett er han innom det meste.

DET ER IKKE ofte menn får menn
til å grine. Steve Hughes klarte
det opptil flere ganger torsdag
kveld. Publikum i Stavangeren,
for det meste menn, lo så vannet
sprutet ut av tårekanalene.
– I England er man homofil når
man har en øredobb i høyre øre,
ble jeg fortalt. I Australia puler

man menn. Britene har jammen
mye å ta igjen, sier Hughes.
I neste omgang sparker han
mot sine egne.
– Jeg sier ikke at alle i Australia
er rasister. Det gjelder bare 90
prosent av befolkningen. Resten
er aboriginere. Litt ironisk å tenke på at de hater folkene de stjal
landet fra.

en og en halv time nonstop. Kjedsomheten holdt han godt på avstand. Australieren dyrket heller
nærheten til publikum – og sitt
eget forhold til narkotika. En god
«trip» har han ingenting imot.
– Men husk; for mye dop og syre kødder til hjernen deres.
Publikum ler så de hikster. Og
Steve kan ikke annet enn å gjøre
det samme.

STEVE HUGHES holdt det gående

silje.herget@aftenbladet.no

navnet byttet ut med Ranglerock, og nå begynner det virkelig å ligne noe.
– Vi har fått på plass sponsorer og en liten underskuddsgaranti fra kommunen, forteller Norheim.
– Er det et mål å vokse? Det er
et rockefestivalhull i distriktet
etter at Pulpit ble lagt ned.
– Vi skal ikke bli noen folkefest. Ranglerock er en festival
for de musikkinteresserte. Vi
har ikke noe mål om å bli store,
men det er heller ikke et poeng
å være små. Skulle vi fylle Bryne Mølle i år må vi vurdere et
større lokale til neste år.

FOR STORE: Norheim synes
imidlertid det å være liten har
sine klare fordeler.
– Artistene liker å komme til
en liten, koselig festival. Backstagen vår er så knøttliten at ar-

«Tønes» Tønnesen.

RANGLEROCK
BRYNE: Rockefestival på Bryne
som arrangeres 18.-19. juli
på Bryne Mølle.
ARTISTER: Two Gallants, Tønes,
Ungdomskulen, Pirate Love, Gerilja, Hovering Orville, The Good
And The Bad og Casiokids.
PUBLIKUM: Samlet i fjor rundt
500 mann, og satser i år på
å bli enda litt større.

Vi skal ikke bli noen
folkefest. Ranglerock er
en festival for de
musikkinteresserte.
Omund Norheim

,,

tistene heller går ut for å høre
på de andre bandene. Det resulterte for eksempel i at et av
medlemmene i The Young Knives omtalte Ranglerock-konserten med Ungdomskulen i 2006
som «The best thing I’ve heard
all year» i musikkbladet Mojo.
– Og i år er Ungdomskulen
tilbake, midt i utenlandssatsingen?
– Ja, vi hadde dem her før de
begynte å bli virkelig kjente.
Det første utenbysbandet vi booket. De lovet å komme tilbake,
og nå kommer de. Det blir jo
litt feil å si at band er for store
til å spille for 250 mann på Bryne, men vi har fått tak i noen
virkelig gode navn i år, sier Norheim.
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