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NY MUSIKKFEST: Ranglerock gjentar fjoråret og arrangerer «Rangling for småsporvar» for andre gang.
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Ny runde med
rangling for barn
Ranglerock inviterer til en musikalsk ettermiddag på grønt gras, med leik og is som tilbehør.
FESTIVAL: I forbindelse med årets
Ranglerock-festival, arrangeres
«Ranglig for småsporvar» sammen
med Nasjonalt Garborgsenter og
Time bibliotek, lørdag 1. juli i
Spurvetunet - den grønne lungen
mellom biblioteket og Bryne vidaregåande skule. Silja Sol, Atlars og
Erlend Viken Trio er blant artistene som skal sørge for musikalske
opplevelser for hele familien.
Film i tillegg
Før de utendørs konsertene
starter, blir det framvisning
av barnefilm i kinosalen inne i

Garborgsenteret. Det blir også
filmframvisning for den voksne
delen av publikum, før festivalens
andre del starter. Bergens-dama
Silje Sol står da på scenen i lagerhallen til Vaaland 1889. Hun er
av landets mest spennende artister de siste årene, og bidrar med
lekende tekster, gitarbasert indiepop og dansbar elektronikapop,
i følge arrangørens beskrivelse.
Atlars, som også er medlem av
den Garborgsenter-baserte trioen
Hipp hopp og Garborg, opptrere
med ordkunst framført på en
imponerende måte.

Erlend Viken trio er kanskje et
nytt bekjentskap for de fleste, og
stiller med hardingfele, cello og
gitar for å gi publikum en rå og
akustisk opplevelse som er vanskelig å finne andre steder, skriver
arrangøren i en pressemelding.
Nytt konsept
Etter konsertene kan de som vil få
med seg kunstutstillingen «Småsporven», som tar utgangspunkt
i Inger Lise Belsviks illustrasjoner
fra barneboka med samme navn.
Den utstillingen åpner allerede
lørdag 27. mai.

I tillegg til lørdagens arrangement for store og små,
sparkes et helt nytt konsept i gang.
I samarbeid med Møllekjellaren
arrangeres en rusfri miniefestival
for ugndommer mellom åttende
klasse og vidaregående trinn i
Bryne mølle. Der blir det grilling
og levende musikk. Det er det
lokale trash-håpet Psyko Blasfemi,
Carl Louis sammen med Frøder og
Vrakfeber som står for de musikalske innslagene. Carl Louis og
Vrakfeber står begge på scenen
under den ordinære delen av programmet i lagerhallen til Vaaland
senere samme kveld.
Nytt festivaløl
Før selve Ranglerock-festivalen,
tjuvstarter arrangøren med lansering av årets festivaløl, søndag 4.

Fakta
Ranglerock
Hva: Rockefestival
Når: 30. juni - 1. juli
Andre arrangement: Ungdomsfest på Bryne mølle, Rangling for
småsporvar
Hvor: I lageret til Vaaland 1889
Artister: Death By Unga Bunga,
Carl Louis, Orango, Rancho Relaxo,
Vrakfeber, Bob Hund (SE), IRAH
(DK), Erlend Viken trio,
Frynsete på nervene, Johnny Red
and The Prayerhouse People

juni. I den forbindelse blir det konsert med det Kristiansand-baserte
bandet Rossmann.
Bandet har rykte på seg for å
levere tekster som flyr kjappere
av gårde enn Øystein Sundes
skygge, akkompagnert av smakfulle melodier og fengend refreng
på grensen til allsang.
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