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M
BRYNE

ed fredagen friskt i minne der artistene
mottok vill jubel og applaus fra 500 gjester var arrangørene i himmelen før festivalens siste dag.
– Det gikk helt supert i går. Det kunne
faktisk ikke gått bedre. Selv om vi ikke hadde noen forhåpninger om å selge alle billettene, så var det faktisk
fullt, fortalte pressesjef Omund Norheim før lørdagens
festival startet.
Mye takket være Skambankts debut på Ranglerocken
gikk festivalens økning av kapasitet fra 280 til 600 nærmest smertefritt.
– I går gikk det så godt, at jeg ikke vet hvor mange
billetter det er solgt i dag. Men god stemning blir det
garantert. Selv om ikke Skambankt spiller, mente Norheim.

Høstet skryt

Og det fikk han rett i. Arrangørene høstet mye skryt
blant publikum så koste seg lørdag kveld.
– Jeg kommer fra Bryne, og jeg elsker at det er noen i
min kjære hjemby som tør å gjøre noe annerledes, uttaler Borghild Ree Strand.
Hun var på Ranglerock for femte året på rad. Festivalens høydepunkt opplevde hun tidlig på fredag, da Stein
Torleif Bjella kickstartet festivalen.

Velkjent farse

Ranglerock er ikke bare kjent for god musikk, men også
for deres farse. Den går hånd i hånd med en kald halvliter pils.
– Vi har kommet her for den gode musikken og for farsen selvfølgelig, forteller Lonnie Tjessem.
– Jeg har allerede rukket å spise to stykker, legger Jan
Erga til.
De to hadde ennå ikke funnet veien inn til scenen,
men koste seg i hyggelig lag i festivalteltet.
– Det er utrolig god stemning her. Du kan godt skrive at dette er årets høydepunkt på Bryne, sier Tjessem.
– Årets høydepunkt generelt vil jeg si, skyter Olav
Erga inn fra venstre.

Tilfeldig genistrek

Et av kveldens band var Gypsycarnem. Bandet som ble
til ved en tilfeldighet. Bandmedlemmene havnet nemlig
på samme rom, da de begynte på folkehøgskole. Det ble
starten på bluesrockebandet. Noe festivalgjengerne på
Ranglerock kan takke seg lykkelige for. Foran 150–200
mennesker holdt vokalist Tommy Tverdal og resten av
bandet show til den store gullmedaljen.
– Akkurat nå er den siste sangen til Gypsycarnem det
beste øyeblikket fra hele Ranglerock, men for en halvtime siden var det den sangen de spilte da, uttaler Ørjan
Stangeland og betegner kvelden som «helt syk».

13 timer i bil

Ei som hadde kommet langt for å delta på årets festival
var Caroline Bratlien Bergnord. Ikke mindre enn 13 timer i bil hadde hun brukt fra Vinstra til Bryne.
– Jeg er kommet for bandene som spiller i kveld. Her
er det mye bra, uttaler Bratlien Bergnord.
– Hva er inntrykket av festivalen for en utenforstående?
– Det er veldig intimt og koselig, svarer hun.

Skjegg og bart

Disse spilte på
Ranglerock 2015

Sindre Bøgwald Sæland gjorde litt ekstra stas på Ranglerock
med å pynte barten for kvelden.

hh
Fredag 10. juli
Stein Torleif Bjella
hh
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

Om det er tilfeldig eller ikke, vites ikke: Men under Ranglerock var det mye skjegg og flotte barter. En av dem
som hadde pyntet seg for anledningen var Sindre Bøgwald Sæland.
– Barten må jo fikses av og til. I alle fall når det er spesielle anledninger, og Ranglerock fortjener litt ekstra
heder, uttaler Sæland med sin flotte bart.
Han synes festivalen har bevart sin flotte sjarm, selv
om den er dobbelt så stor som tidligere.
– Først og fremst er det et ufattelig godt initiativ. Selv
om de har flyttet festivalen er scenen veldig intim, og
det er kjekt at ennå flere får oppleve festivalen, mener
han.
Også gamle minner ble tent under lørdagens siste festivaldag. Børre Brattland hadde kommet for nostalgiens skyld.
– For 19 år siden i Sandvedparken hørte jeg Kåre and
the Cavemen. Nå skal jeg høre dem igjen, forteller han.
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