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ROCK OG RANGLING FOR TIANDE GANG
Forfatter: LISA HANSEN FOTLAND tl tekst, , lisa@jbl.no,
Til helgen feirer Ranglerock jubileum med et program som skal favne bredere enn noensinne.

Midten av juli måned er her, og noen av sommerens største festivaler er allerede ferdige. Men til helgen er det
klart for Brynes egen rockefestival, Ranglerock, i Bryne Mølle.
– Siden festivalen arrangeres for tiende gang, blir det nok mange som stiller. Vi har et veldig bra program i år med
tanke på sjanger. Målgruppen er blitt bredere, forteller arrangementansvarlig Omund Norheim.
Jubileum og høydepunkt
Det hele startet i 2002 som en sommerfest på Hognestad. Etter dette ble festivalen arrangert under navnet
Hoggstock, frem til navnebyttet i 2006. Siden det har det vært Ranglerock, og i år feirer festivalen ti år med
musikk.
– Uten å røpe for mye kan jeg jo si at det blir et par overraskelser til helgen. Da med tanke på at vi har et 10-års
jubileum, sier Omund Norheim.
- Hva ser du mest frem til med festivalen i år?
– For min del blir nok årets høydepunkt The Cubical fra England. De var booket inn i fjor, men måtte melde
avbud. Men i år kommer de endelig, og det gleder jeg meg virkelig til, sier Omund Norheim.
– Vi er veldig fornøyde med å så sterkt program på fredagen, med sommerens heteste band, Razika, og de
legendariske japanske heavyheltene Church of Misery, legger han til.
Vind i gardhol
I fjord spilte Torstein Obrestad på Ranglerock, det skal han i år også. Jærbladet kunne i april annonsere at løftet
han gav i fjor om at Vind i gardhol skulle samles å spille, ble holdt. Lørdag enter de scenen for publikum,
– Veldig kjekt at Vind i gardhol skal spille på scenen sammen til helgen. Med Oslo Ess som oppvarming satser vi
på allsang og stor stemning når de inntar scenen, sier Norheim.
Forventningene
Tidligere har det gått i pluss, minus og i null. I år satser de på at det går i pluss.
– I fjor hadde vi 3-dagers festival, og gikk dessverre i minus. I år har vi gått tilbake til to dager, sier Norheim.
– Oppmerksomheten og entusiasmen for arrangementet i år har vært veldig bra, og det ser vi veldig positivt på. Vi
har solgt mange flere billetter enn vi pleier på dette tidspunktet, legger han til.
Festivalen er avhengig av hjelp fra frivillige, og de får flere og flere med på laget.
– Vi har endel som går på dugnad og frivillige som hjelper oss. De er en stor ressurs, forteller han.
festival
Dette blir gjevt!
OMUND NORHEIM om festivalen
Bildetekst:
- RAZIKA: Razika-jentene blir sett på som sommerens heteste band. (Pressefoto)
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