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STEMNING: – Artistene var helt fantastiske, men publikum var egentlig
enda bedre, sier Bjørn Hagerup Røken, leder i Ranglerock. Avbildet er Real
Ones fra fredag.

– Selger billetter raskere,
har bedre program og
flere bare overkropper
Slik beskrives utviklingen av
Ranglerock år for år.

gode stemningen, vi legger bare tilrette for den, sier Røken.

– Det ble mange svette, bare overkropper. Ikke bare på mennene,
men begge kjønn. Det er blitt litt
tradisjon, sier Bjørn Hagerup Røken, leder for festivalen. Han legger
til at damene beholdt undertøyet
på.
– Var det på grunn av varmen?
– Nei, jeg tror bare det er sånn
man gjør på Ranglerock. Det har
bare ballet på seg. Hvert år selger vi
mer billetter, får bedre program og
har mer bare overkropper. En bra
utvikling, sier Røken.

svett og tett

– går av seg selv
Foruten et tilfelle av legevaktbesøk
for en av ranglerne og noen forsinkelser i konsertene på lørdagen
gikk festivalhelga på skinner.
– Vi blir mer og mer rutinerte.
Ting går litt av seg selv organisasjonsmessig, sier Røken.
Han er storfornøyd med stemningen på årets Rangelrock.
– Artistene var helt fantastiske,
men publikum var egentlig enda
bedre. Jeg er nesten litt stolt over
Ranglerock-publikummet. Det er
de som gjør festivalen på mange
måter: de kommer og lager den

kanskje det var litt høyt.

UPOPULÆRT: Thea Aure Alsvik (1) (t.h.) syntes ikke noe om å få på hørselsvern.

Sola stekte både fredag og lørdag
og gradestokken klatret opp under
30 grader. Da ble det både svett og
tett på konsertene.
– Neste år skal vi ha vifter om
det blir grævla varmt. Det kunne vi
hatt i år. Det var så varmt ute og da
blir det varmt inne uansett hva vi
gjør, sier Røken. Ett glass vann mellom hver øl, var budskapet til ranglerne i helga.
– Det var ingen som ble ringe.
Vi var flinke til å ha vann lett tilgjengelig for folk så det gikk veldig
greit, sier Røken.

Utvide kapasiteten
Bryne Mølle har en kapasitet på
300 mennesker. Nå vil Røken se på
mulighetene for å øke denne.
– Det er diskusjon om å utvide
hvert år; om vi skal finne større
plass eller gjør uteområdet større.
Vi må ta en runde nå i etterkant for
å se, sier Røken. – Om nødutgangen kan bli større så kan vi øke kapasiteten. Det er egentlig lite som
skal til. Vi skal ha en dialog med
kommunen for å så hva som kan
gjøres.

Luksusfarsen falt i smak
den såkalte «limited edition»
farsen ble utsolgt.
Farse med tranebær og dadler var
ett av de nye stuntene til hodene
bak Ranglerock i år.
– Folk har vært giret på å prøve.
Det har ikke vært noen negative tilbakemeldinger, sa selvutnevnt farselord Oddbjørn Kverneland tidlig fredag kveld.
– Den er først og fremst for de
som vil flotte seg litt og vise seg
frem i år, sa Bjørn Hagerup Røken
til Jærbladet forrige uke.
Av 120 kilo farsedeig utgjorde
luksusfarsen omtrent 20 til 30 kilo,
og ble utsolgt.
Ranglerock blir av mange beskrevet som en rocke- og farsefestival.
– Vi tuller jo litt med om Ranglerock er en farsefestival eller rockefestival. Det er jo litt begge deler,
sier Røken.

NAM: Folk var giret på å prøve luksusfarsen med dadler og tranebær.
Her servert av farse-lord Oddbjørn
Kverneland.

– Det blir nok farse på mølla
neste år òg. Og litt rock også, avslutter han.

