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Festival

Stein Torleif Bjella åpnet
fredagens program til
jubel, applaus og latter.

Over 500 mann hadde kjøpt billetter til gårsdagens konserter
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DOBBELT SÅ STORT OPPMØTE

PÅ RANGLEROCK

hStein
h Torleif Bjella mottok vill jubel og applaus fra 500 festivaldeltakere da han satte i gang
årets Ranglerock-festival i nytt og større lokale.
– Nå er det på tide med litt klinesanger, sa Stein Torleif Bjella til et
lyttende publikum, som svarte med
latter og applaus.
Både unge og gamle hadde møtt
opp da Ranglerock for 14. år på rad
inviterte til musikkfest. Bjella og
co. åpnet til en nesten tom sal, men
det varte ikke lenge før folk måtte
kjempe om de beste plassene. For
allerede etter andre sang var det
god stemning blant publikum, som
jublet og klappet i takt til visesangeren fra Øvre Ål.
– Bjella var knallbra. Men han er
jo alltid bra, sier Lars-Erik Larsen,
som også mimrer tilbake til 2012,
da Bjella opptrådte på Ranglerock
sist.

grunn av byggearbeid. De nye lokalene i lageret til Vaaland 1889 doblet kapasiteten til festivalen fra
280 til 600. Men festivalarrangørene er sikre på at de skal klare å
fylle opp det utvidete lokalet. Tidlig på kvelden var det allerede solgt
over 500 billetter.
– Vi forventer ikke å selge ut i år,
sier festivalsjef Bjørn Hagerup Røken.
– Men siden vi har fått det programmet som vi har, har vi fått troa
på at vi skal klare å fylle det rimelig
godt opp. Årets program er et av de
kjekkeste jeg har opplevd på Ranglerock. Siden vi har større scene,
kunne vi også få større artister, og
nå har vi endelig fått Skambankt til
å komme.

Større lokaler

Legendarisk

BRYNE

Årets Ranglerock ble flyttet fra
sin faste scene på Bryne Mølle på

Skambankt, som var sistemann
ut på fredag kveld, lokket mange

til årets festival med et løfte om å
spille hele debutalbumet «Skambankt» fra start til slutt.
– Jeg så Skambankt da de begynte å spille for mange år siden, og det
var legendarisk, sier Aslak Stavnheim, som særlig gleder seg til et
gjensyn med bandet.
– Jeg håper at det blir like legendarisk i dag også.
– I dag er det definitivt Skambankt som trekker folk, og de trekker nok en 300 ekstra publikummere som nok ikke hadde vært der forruten, sier Røken.

Populært festivaløl

Årets festival kunne også tilby gjestene sine deres spesiallagde øl, som
det var bestilt 2000 liter av fra 7
Fjell bryggeri i Bergen. Ranglerock
Pale Ale ble også en hit da det ble
solgt på Ranglerockscenen under
Jærnåttå i slutten av mai. Det har

Disse spiller
på Ranglerock 2015
hh
Fredag 10. juli
hh
Stein Torleif
Bjella
hh
Doffs Poi
hh
Undergrunnen
hh
Spectral Haze
hh
Fjorden Baby!
hh
Skambankt
hh
Lørdag 11. juli
hh
Egil Olsen
hh
Dig Deeper
hh
GypsyCarnem
hh
Bendik
hh
Kåre & the
Cavemen
hh
Bombino

også blitt kjøpt opp av Thime Station, Melkebaren og Bøker og Børst.
Fredag kveld var det bare 480 liter igjen, som skulle holde festivalen ut.
De som fikk en smak av ølet før
det gikk tomt var veldig fornøyd,
og beskrev det som «nydelig» og
«lett å drikke».
Den tradisjonelle farsespisekonkurransen ble dessverre lagt til side
slik at arrangørene kunne konsentrere seg mer om den utvidede kapasiteten. Men det ble likevel lange
køer av folk som ville få tak i festivalens signaturrett.
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