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Rangling i tre dager
De har tatt nye musikksjangre inn i varmen, satser på hardere rock og utvider
festivalen. Ranglerock-folkene er ikke
redde for å satse.
BERIT S. HÅRR | tekst
bsh@jbl.no

Torsdag 15. juli står i den harde
rockens tegn, mens det på fredagen og lørdagen blir et variert program med alt fra psykedelisk pop til garagerock og
jazz. I år er niende gang festivalen arrangeres, og aldri før har
programmet vært så internasjonalt.

Rocken blir hardere
Bookingansvarlig Omund Norheim er svært fornøyd med
programmet, og lover mye liv
i Bryne Mølle under Ranglerockfestivalen neste helg. Han
forteller at grunnen til at de utvider er en økende etterspørsel
etter hardere rock.
I fjor ble billettene til fredagens og lørdagens konserter utsolgt. Det håper han vil gjenta
seg i år.
– Vi har vært godt fornøyde
med fredagen og lørdagen
de tidligere årene, og nå vil vi
dette året prøve å se om vi klarer å folk til å komme på torsdagen også.
Det tror han ikke vil bli et
problem.
– Vi har mange lokale band i
denne sjangeren, i tillegg er de
som liker denne musikksjangeren veldig engasjerte, så jeg
tror det vil komme folk, sier
Norheim.
Kveldens headliner er amerikanske Mondo Generator, som
er på Europa-turné for tiden.
Tidligere på kvelden entrer
blant annet Bryne-bandet Goatfish scenen.
– Jeg har stor tror på disse
lokale unge guttene, og de har
gjort en veldig bra jobb sålangt,
sier Norheim.

PROGRAMMET:
● Torsdag 15. juli:
Goatfish
Hy-Test
Johnny Hancocks
Mondo Generator
● Fredag 16. juli:
Hovering Orville
PelbO
The Amazing
Joddski
Gerilja
Svenssen
● Lørdag 17. juli:
Torstein Obrestad med
gjester
Death by Unga Bunga
Dag för Dag
Jaako & Jay
Bloody Beach
Siesta

JODDSKI: Rapperen Jørgen Nordeng spiller på lørdagen, og har tidligere fått svært god kritikk, blant annet fra
VG. (Pressefoto)

HARDT: Amerikanske Mondo
Generator kan bli et høydepunkt
for hardrockerne.

Nye sjangrer
I år har Rangrock også prøvd
å ta nye musikksjangrer inn i
varmen.
– PelbO er en trio fra Trøndelag som har et slag jazzutrykk
over musikken sin, og Joddski
er en hiphop-rapper som skal
være veldig bra.
Personlig gleder Norheim
seg mest til Dag för Dag og Death by Unga Bunga.
– Jeg har spilt plata til Dag
för Dag i hele vår, og gleder
meg veldig til å endelig se dem
live, det skal visst være veldig
flinke på scenen. Unga Bunga
har også imponert veldig. De er
unge, men veldig modne, sier
han.

ROCK ‘N ROLL: Moss-bandet
Death by Unga Bunga er en av
Ranglerock-sjefens favoritter.
(Pressefoto)

AMAZING: Svenske The Amazing albumdebuterte i fjor, og fulgte opp med et minialbum i år. Begge har fått
gode kritikker. (Foto: Carl Abrahamsson)

