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Humorfestivalen

Festival  Ranglerock på Bryne

Ny runde rangling
hRanglerock-festivalen
h
på Bryne bryr seg om én ting:
God musikk. Ja, og så må det være farse i brød til alle.

Honningbarna (øverst til venstre), Jonas Alaska, Stein Torleif Bjella og Svenssen er blant artistene som kommer til
årets Ranglerock.

Reggie D. Hunter
til Humorfestivalen
Stavanger

reginald D. Hunter blir  
Humorfestivalens inter- 
nasjonale toppnavn i år.
– Vi vet at Reginald D. Hunter er
kanonbra, og vi er superglade for
å klare å få en av hans kaliber hit
i år, sier festivalsjef Chi Ton.
Reggie Hunter er ingen hvem
som helst. Han er en av de mest
populære komikerne i Storbritannia og har blant annet vært
med på flaggskipet Live at the
Apollo. Senest på mandag var
han gjest i The Graham Norton
Show.
Hunter, en tidligere dramastudent som fant ut stand-up var
bedre for økonomien, har flere
ganger vært nominert til Perrier
Award (2002, 2003, og 2004),
og vant Writers’ Guild Award
for Comedy i 2006 for sitt show
«Pride and prejudice... and niggas!».
Hunter er en meget karismatisk utøver som blant annet tar
opp emner som rase på en måte
som kan få folk til å hoppe i stolen. Han er opprinnelig amerikaner.

Det som skulle være en sommerfest på forsamlingshuset
på Hognestad i 2002 kommer
i år som den ellevte utgaven av
Ranglerock. Festivalen er i år
flyttet en uke fram og arrangeres 13. – 14. juli. Ellers holder de
på tradisjonene.
– Vi har noe for de aller fleste.
Rock, viser, pop og noe som i
alle fall minner om jazz. Begge
dagene starter rolig, så øker volumet på etter hvert, sier festivalsjef Omund Norheim.
Møllå på Bryne tar rundt 300
personer. Norheim tror det blir
fulle hus.
– Honningbarna alene trekker nok mange. Vi merker at interessen for det bandet er stor,
særlig blant de yngste.
Dette er årets artister, i all
korthet:

Honningbarna

Borgerskapets utakknemlige
sønner har fått en ny stemme
og et nytt band. Pønktroppen
fra Kristiansand har imponert
i alt fra de små klubbene til de
store scenene, blant annet på
Roskilde. Etter den tragiske
bortgangen til trommeslager
Anders Eikås i vinter er bandet
nå tilbake for fullt.

Stein Torleif Bjella

Visesanger, hedersmann og
tause menns talsmann. Vonde viser, morsomme viser, melankolske viser: Alt han gjør er
kraftig bejublet.

Jonas Alaska

En av de store kometene i
norsk musikkliv. Jonas Alaska
fikk ikke mindre enn tre Spellemann-nominasjoner i vinter.

Med sin vare, melankolske folkpop har han klimpret seg inn i
hjertene til mange nordmenn.
Med sin konsert klokka sju på
fredagen er Alaska med på å
åpne Ranglerock.

Highasakite

Et av disse bandene som er
vanskelig å plassere. Pop, jazz,
elektro, country, folk – Highasakite er innom det meste. Trondheimsgruppa høstet mange lovord for debutalbumet ”All That
Floats Will Rain”, og låten «Indian Summer» har du nok hørt
på radio i vår.

She Keeps Bees (US)

Fra New York kommer Jessica Larrabee og Andy LaPlant
med minimalistisk bluesy rock
n`roll. De skal spille på flere av
Storbritannias største festivaler, og mellom slagene kommer de til Bryne. Liker du White Stripes, P.J. Harvey og Two
Gallants har du retningen.

Hold Fast

Pønk fra Stavanger. Heavy gitarriff og rett fra leveren. Ut
med popføleriet, inn med gammaldags pønkattityde.

Eye Emma Jedi

Denne femmerbanden er et av
mange band som springer ut
av LIPA-skolen – Sir Paul McCartney sin musikkskole i Liverpool. Jediridderene spiller
energisk indierock, og har refrenger som fester seg fort og
sitter lenge i.

Svenssen

Ranglerocks faste innslag. Lyden av 60-tallsrock. Ferdig med
det.

ranglerock
hh
Hva: Musikkfestival over to dager
med rock, viser, pop og noe som i
alle fall minner om jazz.
hh
Hvor: Bryne.
hh
Når: 13. – 14. juli.

The Captain and Me

Ni menn og mange instrumenter som begynte med balkancountry og utvidet etter hvert.
Deres siste album ”Migrant” er
et konseptalbum om papirløse flyktninger som følges musikalsk fra Nigeria, via ørkenvandring til Kanariøyene og videre oppover Europa.

Dalane Emoband

Gråtkvalte nidviser fra en mann
og hans gitar.

Chrome Hill

Bandet er ledet av gitarist Asbjørn Lerheim. Han har med
seg saksofonist Jørgen Munkeby, kjent fra jazzmetalpionerene
i Shining, bassist Roger Arntzen og vikartrommis Kenneth
Kapstad fra Motorspycho. Dette er instrumental musikk som
sveiper innom både americana,
psykedelia og impro.

hh
Hvor: Stavanger.
hh
Når: 3. – 7- oktober.

Reginald D. Hunter.

– En komiker av høyt kaliber,
med en sterk tilstedeværelse, og
med en evne til å kombinere latter med dype tanker, Hunter er
rett og slett en komiker du bare
må få med deg, sier Ton.
Hunter kommer til Stavanger
5. oktober sammen med oppvarmer Tiernan Douieb.
I tillegg kommer Åsleik Engmark med sin forestilling «Musikalsk Reisning». Den spilles
torsdag 4. oktober.
Leif Tore Lindø
leif.tore.lindo@aftenbladet.no
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Etablerer stiftelsen
Music Norway

Kulturdepartementet etablerer stiftelsen Music Norway for
å samordne og styrke arbeidet
med eksport av norsk musikk.
– Music Norway skal styrke
posisjonen til norsk musikk og
norsk musikkbransje i utlandet,
samt legge til rette for økt salg
og eksport. Organisasjonen
bygger på kompetansen og ressursene vi allerede har i Music
Export Norway og MIC Norsk
musikkinformasjon, sier kulturminister Anniken Huitfeldt
(Ap). (NTB)

Den døende detektiven

NÅ I POCKET!
129,-

Fædrelandsvennen og Adresseavisen

DU?
daglig leder for KINOKINO?
Senter for kunst og film i Sandnes

Skadne Krek

Rockjazzstøy og litt ymse fra
Stavanger. Nok et band som
ikke lar seg plassere så lett,
men som låter bra.

General Forsamling

Jærsk gladgutt med nidviser
om brennevin, kvinnesvik og
depresjoner.
Leif Tore Lindø
leif.tore.lindo@aftenbladet.no

Se www.kinokino.no
for utlysning og mer informasjon

