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Mange vil på Ranglerock
Billetter til helgas
festival på Bryne
forsvinner i rasende
tempo.
Oda-KarOline rOsland eilertsen
|tekst
oda@jbl.no

FestiVal:

Todagerspassene er
utsolgt og dagspassene selger fortere enn tidligere år.
– Det har gått raskere enn i
fjor, og da solgte vi jo ut. Det går
den vegen i år også, sier Bjørn
Hagerup Røken, leder for Ranglerock.
– Det er litt skummelt å si,
men jeg er sikker på at vi selger
ut i løpet av helga. Fredag tipper
jeg det går ut.

– beste programmet
Den lokale festivalen på Bryne
arrangeres i år for 13. gang og
strekker seg over fredag og lørdag
i Bryne Mølle. Lokalet har kapasitet til 300 personer og festivalen
har hatt 280 billetter til salgs.
– Dette er det beste programmet vi har satt sammen. Det er
et bredt program med alt fra visesanger til skikkelig rock. Det
er litt i alle retninger. Det er litt
blanding av kjent og ukjent.
For mange er det vel veldig mye
ukjent, men det er jo det vi liker
å være kjent for: å booke ting folk
ikke har hørt, men som vi vet de
vil gudde på, sier Røken.

Flere internasjonale artister
– Er det noen band du er spesielt
fornøyd med å ha fått booket?
– Tamikrest er et heftig band å
ha på plakaten, sier Røken.
Tamikrest måtte emigrere fra
hjemlandet Mali hvor all musikk

Fakta

PROGRAm
FREDAG:
■ 18.30 siri nilsen
■ 19.30 supersoaker
■ 20.30 Real ones

FRA ENGLAND: Wolf People skulle spille på forårets festival, men ble strandet i London. I år skal de prøve å komme seg til Ranglerock igjen.
(Pressefoto)

er forbudt etter militante islamister tok styringen.
– Ellers er Real Ones et av de
beste livebandene i Norge, hvor
vi har mast på bookingsjefen i
årevis og nå endelig fått dem, legger han til. Røken trekker også
frem visesangeren Vilde Tuv og
Freschard fra Frankrike som interessante artister i år.
Wolf People skulle spille på
Ranglerock i fjor, men måtte avlyse da de ble sittende fast på Heathrow flyplass i London. I år prøver de seg igjen.
– Det blir mange internasjonale band i år. Jeg synes nesten
det er litt mye, men det ble bare

sånn. Det er ikke så viktig hvor de
kommer fra, det viktigste er musikken og at den passer inn med
programmet, sier Røken.
Nytt på årets ranglemeny er
barnekonsert med Casiokids på
lørdagen.
– I år blir det noe for alle bokstavelig talt. Vi vil gi ungene en
konsertopplevelse og alt som følger med utenom ølet. Vi må få
dem inn i Ranglerock-ånden tidligst mulig, sier Røken.

luksusfarse
Festivalen er over årene blitt
kjent som en musikk- og farsefestival. Røken sier de spiller videre

på dette.
– I år skal vi servere en ny farse:
en luksusfarse. Den er først og
fremst dyrere enn en vanlig farse;
den er først og fremst for de som
vil flotte seg litt og vise seg frem i
år. Den er laget med dadler og tranebær blandet inn i farsedeigen.
Det er faktisk grævla godt, sier
Røken fornøyd.
– Det er ei limited edition
farse. Det blir veldig spennende,
legger han til.
Farsespisekonkurranse blir det
derimot ikke i år.
– Det ble litt trangt i programmet og vi valgte å ta det vekk. Vi
har håp om farsespisekonkur-

ranse med ordføreren i de kommende årene, sier Røken.

– går på skinner
Lederen for festivalen tror alt er
klart til at det kan brake løs på
fredag.
– Det som er skummelt er at
alt går litt på skinner. Alle detaljer er på plass. Jeg er litt bekymret
for at det går kanskje litt for godt,
for plutselig smeller det. Men vi
har så mange engasjerte frivillige
her og jeg føler vi er ganske rutinerte så det pleier gå godt, avslutter Røken.

■ 22.00 Fjorden Baby!
■ 23.00 svenssen
■ 24.00 Casiokids

LøRDAG:
■ 12.00 Barnekonsert med
Casiokids
■ 14.00 Frokostkonsert med
stanley Brinks & The Kaniks
■ 16.00 Ranglequiz
■ 18.30 Vilde Tuv
■ 19.30 Freschard
■ 20.30 Wolf People
■ 22.00 Tamikrest
■ 23.00 Howlin Rain
■ 24.00 Cpt. Biff & The
seamen

TIL RANGLEROCK: Real Ones. (Pressefoto)

TIL RANGLEROCK: Tamikrest. (Pressefoto)

