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Ranglesjefen
– Vi henger alltid litt på
etterskudd, er aldri helt på G,
forteller ranglerockleder Ingve
Lende, knappe to uker før
festivalstart i Bryne.

Ingve
Lende

FØDT: 23. mai
Ina Steen Andersen tekst og foto

1982

BRYNE: – Det er hektisk, men det er
forferdelig gildt for det, sier lederen
for Ranglerockfestivalen i Bryne.
Han har ennå ikke trykket opp program og mangler flere frivillige til
festivalen, men det ser han ut til å ta
med stor ro.
– Det pleier å ordne seg, og jeg trives med å ha det travelt. Jeg får gjort
mest når jeg har litt press på meg, sier han, og påpeker at alle artistene er
booket og programmet er klart, og
der er jo selvfølgelig det viktigste.
– Vi ligger bedre an i år enn vi har
gjort tidligere år, og vi kom jo i mål
da, legger han til.

BOSTED:
Sogndal/Lende

SIVILSTAND:
Samboer
YRKE: Student
AKTUELL: Leder
for Ranglerockfestivalen, som
arrangeres
18.-19. juli i Bryne
Mølle

MED FRA STARTEN: Lende er leder for
rockefestivalen for sjuende året. Den
startet under navnet Hoggstock og
med slagordet «Rock mot skalldyr»,
som en slags protest mot Skalldyrfestivalen i Mandal.
I dag er Ranglerock en scene for
nye, unge undergrunnsartister, og
hadde i fjor mellom 400 og 500 festivaldeltakere.
– Det har vært økende interesse
for festivalen fra år til år. Publikum
begynner å få øynene opp for Ranglerock, også folk utenfor Bryne, forteller Lende.

TRAVLE TIDER: Men det skal vanskelig
gjøres å drive festival uten å måtte
ofre noe, i hvert fall når man har
sommerjobb utenom og skal holde
konsert med bandet sitt attpåtil.
– Det er alltid noe som må gjøres
etter at jeg er ferdig på jobb, enten
det er festival eller øving med bandet. I tillegg må jeg stå opp halv seks
om morgenen, så jeg blir fort søvnig
utpå ettermiddagen, sier ranglelederen.
Dermed blir sommer og sol utsatt
til etter Ranglerock. Og samboeren,
som er igjen i Sogndal hvor han studerer, tilbringer sommeren uten
ham for fjerde året på rad.

FESTIVALINNSPURT: Det blir ikke tid hverken til rangling eller strandliv for Ingve Lende før rockefestivalen på Bryne Mølle er over.
NYE KREFTER: – Det tar på å arrangere
festival. Etter planen blir dette siste
året mitt som leder, sier Lende.
Neste år er han ferdig som student,
og håper å få seg en jobb i Sogndal. I
tillegg er han blitt arrangementsansvarlig for «Meieriet», som er studenthuset i Sogndal.
– Det blir vanskelig å skulle drive
en festival i Bryne fra Sogndal. Dessuten tror jeg det er sunt for Ranglerock å få inn litt nye krefter.

RANGLEROCK 2008: Men nå er det
årets festival som står i fokus, og Ingve Lende nøler ikke med å reklamere.
– Årets festival har det beste programmet noensinne, og vi har solgt
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flere billetter på forhånd enn noen
gang tidligere.
1. Hva gjør du i sommer?
– Sommerjobb, Ranglerockfestivalen
selvfølgelig, og spiller konsert med
bandet mitt på Cementen.
2. Hvilke festivaler får du med
deg i sommer?
– Ranglerock i alle fall, og kanskje Visefestivalen i Egersund.
3. Beskriv en perfekt sommerdag.
– Fint vær, på Orrestranden med venner.

4. Hvem ville du gitt en blomst?
– Samboeren min. Dette er fjerde
sommeren hun er alene i Sogndal
mens jeg er her og driver med festival.
5. Har du en hobby?
– Gitarspilling, musikk og bordhockey.
6. Hva er drømmejobben for deg?
– Drive en scene eller et kulturhus, hvor jeg kan booke konserter
og
planlegge
arrangementer.
Altså det jeg gjør nå, men med
lønn.

7. Hva gjør deg glad?
– Å treffe nevøene mine.
8. Hva gjør deg pinlig berørt?
– Dårlig standup og dårlige coverband.
9. Hva er ditt mest rampete
trekk?
– Jeg liker å rangle.
10. Hva må du ha med deg på ferie?
– Myggolje, er allergisk mot mygg.

