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UTELIV

Torgeir & Kjendisene
I kveld er det bandet Torgeir & Kjendisene som
spiller på Skotta. 2016 var et topp år for Torgeir og
Kjendisene. Fulle hus og karriere beste på streaming.
Etter ønske fra deres trofaste publikum skal bandet
hele dette året levere et BEST OF. SHOW som
inneholder alle slagerne. Her er det allsanghits fra de
siste 23 år som står i kø og venter på å bli sluppet løs!

Hva mer kan vi forlange?

OLE IVARS: Dansekongene Ole Ivars er toppnavnet på fredagens

fest i Skråvika.

SPILLELISTA: Liv Neslowe, Hedda Aronssen, Anders Gjønnes og Magnus Brekke Aalbu står for nok
FOTO: NILS-ERIK KVAMME
en bragd og hopper bakken ned. Igjen! .
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Nils-Erik Kvamme
journalist

«Spillelista – De viktige
sangene»

GLEDER SEG: Arrangør Karl Johnny Hanøy gleder seg til to dager
med festival i Skråvika.

åvika

også i år lager noe for de minste.
– Tordenskiolds Soldater lager et eget barneområde med
aktiviteter, forteller han.

Store navn
Headlinerne de to dagene er
ikke noen hvemsomhelst.
Ole Ivars er grossister i Spelemannspriser og har satt så ettertrykkelig spor etter seg i den
norske dansebandtradisjonen
at de har fått et eget teaterstykke.
Poprockerne i Dance With A

Liv Neslowe, Hedda Aronssen,
Magnus Brekke Aalbu og Anders
Gjønnes. Musikere: Monica Sik
Holm, Oliver Hardaker, Hallvard
Eggestad og Daniel Klingen Borg.
Video: Eskil Bast
Teknikk: Morris Media
Musikalsk ansvarlig:
Hedda Aronssen
Spilles i Munken 13. - 23. juli
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Stranger hadde sin storhetstid
på 90-tallet og både vokalist Elg
og gitarhelten Frode Alnæs skal
etter sigende være i toppform
når de nå spiller sammen igjen.
Fredagstips ut over hovedbandene er nok bandet Byting
som bør lage liv i vika. Og Pål
Tolstrup med sitt solomateriale
bør sende folk fornøyde inn i
natten.
Lørdag bys det også på Ravi
som alltid er en fryd å høre på.
Og man skal ikke se bort fra at
end el av de andre artistene vil
overraske publikum stort.

Det er klump i halsen, formidling i superklassen og en sceneutstråling som smelter ethvert musikkhjerte. Hva mer
kan vi egentlig ønske?
Jeg hadde min største musikkopplevelse i fjor sommer
da jeg ganske intetanende
ramlet inn på Spillelistas første
forestilling. Det ble en opplevelse for minneboka.
Nå vet de aller fleste hva de
går til. Selv om låtene er nye og
historiene ukjente, kjenner vi
konseptet. Og jeg har både
skrevet og sagt det før – det er
utrolig vanskelig å hoppe etter
Wirkola, enda verre å sette
enda en bakkerekord når du
har hoppet bakken ned.
Men de klarer det. Kanskje
fordi de er enda litt tryggere,

enda sikrere på at budskapet
holder. At historiene og låtene
kaller på klumpen i halsen, på
latteren, på stemningen, på
nostalgien og henter fram
minner fra et broket liv. Så
skal det også sies at ensemblet har hentet fram en ekstra
dimensjon i år. Han er godt
kjent for lokalmiljøet og heter
Anders Gjønnes. Ikke et negativt ord om Hans Petter Hammersmark og hans kraftige og
vidunderlige stemme. Men
Anders har det lille ekstra, og
et volum og en sceneformidling som får selv hundre år
gammelt Munkenstøv til å
drysse av begeistring. Beskjeden i bakgrunnen for å gi andre plass, men kraftfull og så
totalt til stede når det er hans
tur.
Mangus Brekke Aalbu har
ikke samme kraft som sin
mannlige partner, men lurer
seg under huden på låtene og
gir dem nytt liv med sin klokkeklare og vare stemme. Hedda Aronssen har en naturlighet
og formidling som på scenen
som få forunt, og Liv Neslowe
har med seg en autoritet og
formidlingsevne som løfter
hele ensemblet.
For dette er ikke først og
fremst fire solister som prøver
å bane seg vei på egen hånd.
Dette er et ensemble som smyger seg rundt hverandre bokstavelig talt, utfyller hverandre musikalsk og løfter hver-

andre opp i hver eneste låt. I
harmonier og firstemte sang
som du må langt av gårde for å
finne maken. Alt arrangert av
Hedda Brekke Aronsen, Magnus Brekke Aalbu og Monica
Sik Holm (keyboard).
Det er vanskelig å trekke
fram enkeltnummer i en så
helhetlig og gjennomarbeidet
forestilling, men vi kommer
ikke unna Anders Gjønnes'
tolkning av den gamle Hollies-låten «He aint heavy, he's
my brother», som får enda en
ny dimensjon gjennom Anders' innlevelse og formidling. Også historien bak og
framføringen av Eminems
«Lose Yourself» er vakker, troverdig og rørende.
Musikk preger livene til de
aller fleste av oss. Noen sanger
blir der hele livet ut, og kaller
fram minner hver gang de spilles. Utgangspunktet for denne
forestillingen er hvordan noen
sanger blir «min» eller «vår». I
små tablåer blir så ønskelåtene
presentert før sangene tolkes.
Det er videokunstner Eskil
Bast som står bak de kunstneriske mellomstikkene og som
på sin direkte eller abstrakte
måter understreker stemningene. Morris Media har ansvaret for teknikken og Hedda
Aronssen og Mie M. Gofjeld er
produsenter.
Sa jeg at du burde ta en tur
på Munken? Er du heldig er det
kanskje ledige billetter også!

