KringsJå 19

Jærbladet onsdag 20. juni 2012

TIL BRYNE: Stein
Torleif Bjella fra
Ål kommer til
årets Ranglerock
på Bryne Mølle
(Foto: Knut Bry)

r seg på scena. I fjor deltok dei på swingkonkurranse, og no skal kunstene fram-

på Nærbø

Prisvinner til Ranglerock
Programmet til årets Ranglerock er klart og festivalen
har sikret seg stein Torleif
Bjella, vinner av spellemannsprisen 2012.
Oda-KarOline
rOsland eilertsen | tekst og foto
oda@jbl.no

FestiVal:

TIDSMASKIN: Niandeklasse ved Nærbø ungdomsskule har snekra
saman tidsmaskin, dansenummer og fargerike kostymer til årets
skulerevy på Nærbø.

Den siste artisten
som gjorde årets festivalprogram
komplett ble Stein Torleif Bjella,
den norske musikeren og låtskriveren. I januar vant han Spellemannsprisen i kategorien «Viser»
med låten «Vonde Visu».
– Bjella er en kjempegod artist som vi har vært interessert i
før, sier Omund Norheim, presseansvarlig for rockefestivalen.
Ranglerock sikret seg Bjella for
omtrent to uker siden og det endelige programmet ble publisert
forrige helg.

Variasjon

SNART FERIE: (f.v.) Therese Nevøy, Saga Agnete Vigrestad Larsen,
Sipel Hassan, Malin Bø, Marleen Håland Eriksen og Gabrielle Antanaviciute nyt sola i pausen.

Norheim er optimistisk til årets
oppmøte på festivalen.
– I fjor var det fullt hus klokka
19 på lørdagen, nå håper vi på
fullt hus fra første stund, sier Norheim og understreker at de har
sikret seg etablerte og kjente artister med blant annet Honningbarna, Jonas Alaska og Bjella. General Forsamling fra Varhaug var
også en av de siste til å bli sikret
til årets Ranglerock.
– Vi er fornøyde med at vi har

LOKALMUSIKER: Fra Varhaug kommer General Forsamling til rockefestivalen i juli (Foto: Bjørn Haldorsen)

fått en uvanlig blanding med
rock, pop og jazz, sier Norheim.
– Festivalen vil begynne tålig, deretter vil trykke øke utover kvelden og neste dag. Honningbarna
kommer jo til å lage en helt vanvittig stemning, sier Norheim.
Musikalsk kvalitet var en av
hovedprioritetene når de bookingansvarlig jaktet på årets artister.
– Vi vil gjøre det spennende
med noen kjente artister og noen
som bryter med det vanlige, sier
Norheim. De har lagt mye vekt
på lys og scene for å tilby en totalpakke og gjøre konsertene mer
intense.

ikke uteområde
Nye leieregler for Bryne Mølle
sier at uteområdet ikke kan bru-

kes og dette skaper utfordringer
for festivalen 13. og 14. juli.
– Vi har kunnet bruke uteområdet før og jeg forstår ikke
hvorfor det er et problem nå, sier
Norheim som jobber for å få løst
saken. Han sier om det blir fult
hus vil det bli lenge og trangt for
publikum å være inne i det lille
lokalet fra 19 til 02 uten mulighet til å lufte seg. Bryne Mølle har
plass til 300 mennesker.
Festivalen ble først arrangert
i 2002. Årets artister er Jonas
Alaska, Highasakite, Svenssen,
She Keeps Bees, Honningbarna,
Hold Fast, Stein Torleif Bjella,
Chrome Hill, General forsamling,
Dalande Emoband, The Captain
& Me, Skadne Krek og Eye Emma
Jedi.

