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LAGER BART: I stedet for å vise rockens tegn med fingrene, viser Helene Skåtøy og Svein Apeland bart-tegnet.

Klar til rocke-helg
Svein Apeland og
Helene Skåtøy ser
frem til å oppleve
bandet «Bart» på
Ranglerock fredag.

kvelden, og publikum er klar til
å se gamle kjenninger på scenen,
sier Norheim.

Bra salg
Nå er festivalledelsen i full gang
med å skaffe frivillige og promotere festivalen helt på tampen. Forhåndssalget av billetter
har som vanlig tatt seg opp den
siste uken.
– I fjor ble billettene til lørdagen utsolgt, noe vi også satser
på i år. Det hadde selvfølgelig
vært veldig kjekt om det hadde
blitt utsolgt også på fredagen. Nå
har vi holdt til i samme lokaler i
flere år, og skulle det vise seg at
interessen øker mye mer, må vi
kanskje vurdere nye lokaler til senere festivaler, sier festivalsjefen.
– Vi merker også godt at festivalen blir mer og mer kjent, og
har fått flere henvendelser fra
agenter som ønsker sine artister
til festivalen.

BERIT S. HÅRR | tekst og foto
bsh@jbl.no

– I helgen blir faktisk første gang
vi deltar på festivalen. Vi kommer
først og fremst for å se Bart, resten blir bare en bonus, sier Svein
Apeland.
– Rock har en tendens til å bli
for svart, Bart spiller mer bluesrock og er utrolig kule på scenen.
De har en bra stil, og de kule bartene er helt konge, sier Apeland.

Bredt spekter
Det største trekkplasteret i år er likevel det britiske bandet Art Brut.
Festivalleder Omund Norheim er
svært fornøyd.
– Jeg har prøvd å få de til Norge
helt siden 2005, og ser frem til
en fantastisk konsertopplevelse.
Bandet er utrolig bra, og har en
frontfigur som tar helt kaka. De
har poengterte og morsomme
tekster, så dette blir vanvittig bra,

FORNØYD: Festivalleder Omund Norheim har sikret seg britiske Art Brut
til årets Ranglerock. (Foto: www.artbrut.org.uk)

sier festivalsjef Norheim.
Artistene på scenen varierer
fra år til år.
– Vi prøver å by på et bredt
spekter av musikkk, men det er
jo rocken som helt klart står i sentrum.
Spesielt de lokale bandene

Svenssen, Dead Bisons, Gravemar
& The Gravediggers og Hovering
Orville er gjengangere som slår
bra an år etter år.
– Vi merker godt at det passer
bra å la disse bandene spille sent
på kvelden. Det er ikke alltid like
lett å presentere nye band sent på

Vil høre musikken
Av de besøkende er det en god
blanding av musikkentusiaster
og folk som kommer få å ha det
sosialt.
– Det er jo en musikkfestival,
så de aller fleste kommer jo for
musikken. Vi vet også om mange
som kommer hjem i anledning
festivalen, og det er jo veldig hyg-

RANGLEROCK:
Ranglerock er musikkfestival
som hvert år blir arrangert i
Bryne Mølle. Årets festival er
den åttende i rekken. Billetter selges på hjemmesiden:
www.ranglerock.no.
● Fredag 17. juni
Tønes
Svenssen
Lyd
Bart
Major Parkinson
Dead Bisons
● Lørdag 18. juni
Hovering Orville
The Alexandria Quartet
The Chairs
Art Brut
Fjorden Baby
Gravmar & The Gravediggers

gelig. Publikum gir alltid bra respons til de som står på scenen, og
det pleier å være bra salg av cd’er
og t-skjorter etter konsertene.
Lørdag før konsertene starter,
blir det musikk-quiz i mølla.
– For de som lurer på noe, er
det bare å ta kontakt, oppfordrer
Norheim.

