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Vamp med sommerkonsert på Jærkysten
Haugesund-bandet tropper opp på Hå gamle
prestegard den 3. juni.
humler: «13 Humler» er navnet
på den kombinerte konserten
og utstillingen. De anerkjente
folkemusikerne går på scenen i uteområdet klokken 18. Vamp består
av Øyvind Staveland, Jan Toft, Odin

Staveland, Bjørn Berge, Kjetil Dalland og Lars-Erik Støle. Bandet har
vunnet Spellemannsprisen hele
fire ganger, og ble kåret til årets
Spellemann i 2006. I 2015 spilte
bandet på Jærnåttå. Før konserten blir det imidlertid flere ulike
kunstutstillinger. Fra klokken
14 åpner utstillinger fra Per Inge
Bjørlo med «Velkommen hjem» og

Arvid Pettersen med «16,67x3». I
tillegg settes utstillingen «Power
to the Bees» opp på prestegården.
Temaet for denne utstillingen skal
være å vise hvor viktig bier og humlers liv er for miljøet og mennesket.

Joachim Voll
joachim@jbl.no

Hovedattraksjon: Bob Hund spiller på Ranglerock lørdag 1. juli.
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Bob Hund til Bryne
Dette er det største bandet som noensinne har
spilt på Bryne, mener Ranglerocks bookingsjef.
ranglerock: Det alternative
rockebandet Bob Hund er bekreftet til Ranglerock-festivalen i
sommer. Svenskene blir festivalens hovedattraksjon og står på
scenen i øllageret på Vaaland
lørdag 1. juli.
Skranglerockerne med vokalist
Thomas Öberg i spissen, har siden
starten i 1991 hatt en rekke hitlåter. Mest kjent er kanskje «Ett fall
och en lösning», «Nu är det revolution på gång?» og «Hjärteskärande
rett». Bookingansvarlig i Ranglerock, Omund Norheim, sier at det
er en drøm som går i oppfyllelse.
– Siden vi flyttet festivalen fra
Bryne Mølle til Vaaland har vi
jaktet på Bob Hund. Da fikk vi
bedre publikumskapasitet, men
vi trodde likevel ikke at det skulle
gå. Nå var vi heldige siden de spiller på Ekstremveko i Voss dagen
før. Da var det bare å ordne transport derfra, og så gikk det godt,
sier Norheim.
– Perfekt for Ranglerock
Bob Hund blir uten tvil det største

navnet som noensinne har stått
på Ranglerock-plakaten. Og ifølge
bookingsjefen er bandet større
enn som så.
– Jeg mener at det er snakk om
den største artisten som noen
gang har spilt på Bryne. De er
større enn Kim Larsen. Og større
enn Scorpions. Og definitivt større
enn Boney M. Det er heller ikke så
mange internasjonale artister som
har opptrådt på Bryne, vurderer
Norheim.
Han legger til at Bob Hund er et
perfekt band for Ranglerock.
– De er ikke unge lenger, men
innen den alternative rocken er
de størst i Skandinavia. De er fanebærere for det skeive og skakke.
De minner faktisk litt om Kaizers.
Det skulle egentlig ikke gå an å
bli så store med den stilen. Men
med en karismatisk frontfigur og
fengende låter, så er det mulig.
Musikken treffer målgruppen vår
perfekt. Når vi i tillegg fyller på
med yngre artister, så blir balansen god, mener Norheim.

Fakta
ranglerock-programmet
Disse artistene spiller på Ranglerock i år.
Fredag 30. juni:
Death By Unga Bunga
Carl Louis
Orango
Rancho Relaxo
Vrakfeber
Laurdag 1. juli:
Bob Hund (SE)
IRAH (DK)
Erlend Viken trio
Frynsete på nervene
Johnny Red and The Prayerhouse
People

Gleder seg til å sjekke billettsalget
Bookingen av de svenske rockeveteranene vil trolig sørge for et
rikelig besøk på årets festival.
Kapasiteten på Vaaland er 600
publikummere, og med Bob Hund
i anmarsj kan det fort bli utsolgt.

LokaLt band: Johnny Red & the prayerhouse people får vise seg fram
for Ranglerock-publikummet. Johannes Bjelland (f.v.), Kårstein Bø, tore
Brattgjerd, John Gravdal og Rune særheim.
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– Jeg gleder meg til å sjekke billettsalget over helga, sier Omund
Norheim.
I tillegg til Bob Hund er også to
andre artister nå bekreftet til sommerens store rockehappening.
Dermed er programmet komplett.
Det Vigrestad-baserte countryrockbandet Johnny Red & The
Prayerhouse People har holdt
mange konserter på Jæren, men
blir for første gang presentert
for Ranglerock-publikummet.
Elektronika-artisten Carl Louis

er også klar. Han skulle egentlig
opptrådt på festivalen i fjor, men
måtte melde avbud på grunn av
en sykkelulykke.
– Carl Louis er bare enda mer
aktuell i år. Han er ute med ny
singel og har fått mye spilletid på
radio. Dette gleder vi oss til, sier
Ranglerocks bookingsjef.

Øyvind Ulland Sandsmark
oyvind@jbl.no

