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Tre nye navn er klare for
Døgnvillfestivalen i Tromsø.
Blant dem er Bo Kaspers Or-
kester.

Når «Døgnvill 2012» spilles i
gang den 23. august, er det
medmange store navn på pla-
katen, med muligheter for
schlägere svenskene.
Fredag ble det klart at sven-

ske Bo Kaspers Orkester,
svenske Alina Devercerski og
altaværingen Petter Carlsen

alle blir å se på festivalen. Fes-
tivalsjef Hogne Rundberg er
fornøydmedprogrammet.
– Vi har hatt lyst til å få Bo

Kaspers Orkester lenge, men
først nå klaffet det. Dette er et
kvalitetsband, sier Rundberg i
en pressemelding.
Det er sjettegang«Døgnvill»

arrangeres. Festivalen varer
fra 23. til 25. august, og Pet
ShopBoys,Kent,KatieMelua,
Jarle Bernhoft, Shaggy ogMa-
rit Larsen er blant artistene
somallerede er klare.©NTB

Nye navn klare nordpå

Inntrykket etter en dosenorsk
musikk av bestemerke er at
sommeren er reddet for dem
somspiller utendørs. Hvaler
har i alle fall fått tre storemu-
sikkopplevelser på en plen i
løpet av 14 dager. Vamp i
spannmedEidsvåg er innerti-
er. Det er indrefilet, julaften
og lottogevinst på en gang.
De somhar kjøpt billett lør-
dag kveld er ikke garantert
solskinn og den sammeblå
himmelen.

SomBjørn Eidsvåg sadet da
handro i gang fredagskvel-
dens dobbeltkonsert: – Jeg
haddemistet troen på som-
meren.Mennå ser det bra ut
før flomvarselet imorgen.
Hadde vi enda kunnet ta noen
for det dårlige utekonsertvæ-
ret. Kanskje Frp, siden de vil
privatisere detmeste, saEids-
våg.Og understreketmed en
gang at det var tull og tøys fra
hans side.

Solen skinte da kveldensmusi-
kalske godbiter ble servert.
Eidsvåg kommed to gitarer,
bass og to trommeslagere.
Det ga et littmer rocka ut-
trykk.MenmedGeir Sundstøl
somogsåmestrermunnspill
og steelgitar, så ble lydbildet
flott. PerBorten på den andre
gitaren var også et positivt be-
kjentskap.

For dem som har sittet på ple-
nen i ti år og hørt påEidsvåg
med og uten gjester, så ble be-
søket av Vamp til noe veldig
flott. Bandet fra Vestlandet
makter å blande folketoner,
litt irskmednoe spesielt. Og
de finnet et lyduttrykk som
både er sart, fyldig og balan-
sert.
Det er en fornøyelse å høre

bandet håndtere instrumen-
ter, og det er sangprestasjo-
ner somholder høy klasse.
Det er samspillet som står i
høysetet,med romslig plass til
de små egotrippene som ikke
blir svære,men somet godt
krydder påmaten du sitter og
nytermed ørene. For det er
gjemtmye småsnadder
mellomakkordrekkene.

Musikalsk presisjon i to avdelinger

MER ROCKA.Bjørn Eidsvågoghans femmannsband fremsto som littmer rocka fredag kveld.Det voksteganskegodt i løpet av dendrøye timende
spilte.Egentlig var det Eidsvågs«unplugged»-avdeling somvar skillelinjen. BEGGE FOTO: JOHNNYLEOJOHANSEN

MÅNEMENN.Vamp fikk avsluttedamørket komogsolen forsvant. Mendennegruppenholder høy klasse.Publikumnøt,og selvsagt fikk dehøre
storhitene«Månemannen»og «Tir’na noir» somdesiste sangene.En vakker avslutningpå en strålendemusikkveld.
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