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NEKTER FORELDRERETT-SALG: Michael Jacksons eks-kone Debbie Rowe nekter for at hun har sagt fra seg foreldreretten til sine barn med Michael for penger. Ifølge ikke alltid like etterrettelige The New York Post
skal hun ha fått ﬁre millioner dollar, i underkant av 30 millioner kroner,
for å si fra seg foreldreretten til Paris og Prince Michael jr. I et leserbrev
til avisene omtaler hun disse ryktene som «falske». Avisens sjefredaktør
Col. Allan står fortsatt inne for de framsatte påstandene.

Tande-P i lilla BMW
OBSERVASJON: Eks-kjendis Tande-P stanset på
bensinstasjonen på Espa i Gudbrandsdalen
mandag. Eks-kjendisen var på vei sørover E6 i
en eldre, lilla BMW. Har du hørts sommerpatrulje
i innlandet melder at det ikke var et eneste grått
hårstrå å spore i den fortsatt fyldige manken.

Oasis-favoritter skal rocke Bryne
De har vært på coveret av
Rolling Stone og har Liam
Gallagher blant deres
største fans. Lørdag står
Art Brut foran 350
publikummere på Bryne.
Rolf Frøyland

tekst

BRITISK ROCK: – Det ble spådd at
Art Brut skulle bli det største av
den britiske bølgen av indierockband for noen år siden, men det
ble kanskje litt for drøye tekster
og litt for krast. De spiller ikke
akkurat stadionpop, sier Omund
Norheim, festivalsjef og bookingansvarlig for Ranglerock, som
arrangeres på Bryne til helgen.
Norheim har helt siden 2005
prøvd å booke bandet til rockeklubben Hulen i Bergen – der
han jobbet før – og til Ranglerock.
– Siden de allerede var i landet,
ble det ikke så dyrt å få dem til
Bryne. Art Brut er kanskje ikke
det største bandet jeg har booket, men det er dette jeg er mest
fornøyd med, forklarer festivalsjefen, og legger til at bandet har
et respektert navn ute i Europa.

INTIM SCENE: Liam Gallagher har
blant annet uttalt at han er en
stor fan, og hentet likegreit bandet inn som oppvarmere til Oasis’ Hamburg-konsert under europaturneen i 2005. Samme år
prydet vokalist Eddie Argos for-

– En liten
perle
i distriktet

handling
David Yates til litt action og en smule
spenning. Men ikke sitrende nok.
Mot slutten inntreffer omsider en
dramatisk ulykke, uten at den formidles særlig rystende. Endelig avslører Halvblodsprinsen seg, men det
dingler ubegripelig i løse lufta. Og
hva hendelsene gjør med Harry, synes regissøren å ville spare til neste
film.
Dermed blir svøpen med at Harry
Potter-eventyrene er episodefilmer,
plagsomt synlig. Avslutningen er en
matt balkongscene der våre tre venner snakker om utsikten og solnedgangen heller enn å drøfte hva som
nå må gjøres med den evinnelige, onde Voldemort.
Nei, dette er ikke godt nok.
kristin.aalen@aftenbladet.no

HARRY POTTERFILMENE
1. ... OG DE VISES STEN:
Regi: Chris Columbus.
Premiere november
2001. 9 av 10 poeng
i Aftenbladet.
2. ... OG MYSTERIEKAMMERET: Regi: Chris
Columbus. November
2002. 9 av 10 poeng.
3. ... FANGEN FRA
AZKABAN: Regi: Alfonso
Cuarón. Juni 2004.
Terningkast 5.
4. ... OG ILDBEGERET:
Regi: Mike Newell.
November 2005. 6’er.
5. ... OG FØNIKSORDENEN: Regi: David Yates.
Juli 2007. 5’er.
6. ... OG HALVBLODSPRINSEN: Regi: David
Yates. Juli 2009. 3’er.

MUSIKKFESTIVAL: Daglig leder i
Star mener at festivalen på Bryne
har den riktige musikksjelen.
– Ranglerock har et godt navn,
god line up og er godt organisert.
Det virker også som det er en god
stemning rundt festivalen, sier
Børre Jacobsen, daglig leder i
kompetansesenteret Stavanger
Rock (Star).
– Festivalen har alltid et kjempebra program, og den er absolutt en liten perle her i distriktet.
Det eneste som er dumt, er at
den arrangeres midt om sommeren når mange av oss er bortreist. Jeg må kanskje prøve å
legge om ferien neste år, sier Jacobsen. Star-lederen trekker
fram ord som «cred» og «sjel» når
han snakker om Ranglerock.
– Det er kjempeviktig at det
skjer ting utenfor Stavanger sentrum – og at det er folk som har
greie på alternativ pop og rock
som står bak. Ranglerock er på
mange måter Brynes Øyafestival.
Festivalen har et godt og bevisst
publikum, sier Jacobsen.

TURNÉ: Art Brut er for tiden på turné. Etter konsertene i Tønsberg og Bryne, skal bandet blant annet spille i England, USA og Italia. (Pressefoto)

siden til den tyske versjonen av
Rolling Stone Magazine.
At konsertsalen i Bryne Mølle
har en kapasitet på maks 350
personer, tror ikke Norheim er
det minste negativt.
– Den intime scenen funker
veldig bra. I fjor spilte Two Gallants for 20.000 i Tyskland og
4000 i Bukta i Tromsø før de kom
til Ranglerock. Etter de hadde
spilt på Bryne, sa de at det var
den kjekkeste konserten de gjorde på den turneen, sier han.
Foran årets festival ble Norheim kontaktet av mellom 50 og
70 band som ville sikre seg plass i
programmet. Til slutt ble det ett
britisk, seks lokale, samt fem
bergensrelaterte band.

RANGLEROCK
HVA: Årlig festival i Bryne Mølle
som i år arrangeres 17. og 18. juli.
HISTORIE: Først arrangert på Hognestad i 2002 under navnet Hoggstock. Året etter ble den ﬂyttet til
Bryne, og hetende Ranglerock.
TIDLIGERE ARTISTER: Ida Maria,
Casiokids, Ungdomskulen, Rockettothesky, I Was a King, The Cheaters, Two Gallants (us), The Good
The Bad (dk) The Young Knives.
ÅRETS ARTISTER: Art Brut (uk),
Fjorden Baby!, Major Parkinson, Tønes, Svenssen, Lyd, Bart, Hovering
Orville, The Alexandria Quartet, The
Chairs, Gravmar & the Gravediggers, Dead Bisons.

rolf.froyland@aftenbladet.no

SOMMERKONKURRANSE

Vinn gratis opphold på Spa
Hotell Velvære på Hjelmeland
King Mikal er et produsentnavn fra Ryfylke. Hvilket råstoff
bruker de mest av i produktene sine?
Riktig svar på gårsdagens
A: Laks
spørsmål:
B: Lam
B. Verdens største
C: Frukt
oppdrettsanlegg for kveite
Send riktig svar (A, B eller C) på SMS til 1983 med kodeord GLADMAT.
Tjenesten koster kr. 5,-. Premien er gratis overnatting og 7-retters middag
for 4 personer på Spa-hotell Velvære på Hjelmeland. Jo flere dager du svarer
riktig, jo større sjanse har du til å vinne. I tillegg trekker vi ut to vinnere hver
dag som får tilsendt et eksemplar av «Rogalamm».

