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Boomtown rats til rootsen
Den gamle storheten
Boomtown Rats med Bob
Geldof i spissen, er klar for
årets Rootsfestival.
Rune PedeRsen
rune@helg.no
416 20 634

– Vi er svært godt fornøyd med
å få besøk av en slik celebritet
som Bob Geldof i Brønnøy-

sund, og ikke minst ha gleden
av å høre et gjenforent The
Boomtown Rats, heter det i en
pressemelding fra arrangøren.
– Deres monsterhit «I don't
like Mondays» bør vekke minner hos de fleste musikkinteresserte.
The Boomtown Rats ble
dannet i Dublin i 1975, og ble et
av de største bandene i Storbritannia i overgangen mellom

70- og 80-årene med flere topp
ti hits, platinaalbum og musikkpriser. De skrev historie
som det første irske bandet
som fikk en 1. plass på de britiske listene med Rat Trap, og
låten var den første New Wave-låten som nådde listetoppen.
Bandet ble oppløst i 1985 da
Geldof gikk solo, men ble samlet igjen i 2013.
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klare for rootsen: Boomtown Rats med Bob Geldof i spissen
Pressefoto
kommer til Brønnøysund i sommer.

oPPlevelse: Vamp i Mosjøen kulturhus kommer til å sitte lenge i minnet.

stolt JuBilant: Mosjøen skolekorps underholdt publikum med

et allsidig repertoar, bestående av både marsjer, filmmusikk, klassiske
verk og pop.

vamp - en opplevelse
Vamp leverte en fantastisk konsert for et nesten
fullsatt Mosjøen kulturhus.
Roy Lasse Leknes
roy@helg.no
75 11 36 00

et langt korPsliv: Ronald Almås var med når Mosjøen
skolekorps startet opp i 1948. Lørdag sto han på scenen sammen med
Hornmusikken Fram.

0-åring
gratulere en ærverdig jubilant,
og under jubileumskonserten
vanket det gaver fra både kommunen, kulturskolen, hovedsponsor og andre korps.
– Vefsn har en sterk kulturidentitet, og Mosjøen skolekorps er en viktig brikke i kulturbyen Mosjøen. I kveld viste
korpset at de er en høyst oppegående 70-åring. Det lover godt
for framtida, sa Tone Moby Røreng på vegne av Vefsn kommune.
Ragni Einmo har vært korpsets dirigent de siste 18 årene,
og høsten mange lovord for sin

innsats under lørdagens konsert. Einmo sa etter konserten
at hun er privilegert som får
være dirigent for Mosjøen skolekorps.
– Det er et privilegium å få
jobbe med og bli kjent med så
fantastiske unger og ungdommer. Jeg får følge utviklinga deres fra de først prøver å finne ut
av hvilket instrument de skal
spille, til noen av dem blir profesjonelle musikere. Det er så
artig å bli kjent med disse fargerike menneskene, sa en stolt dirigent, som ikke har planer om
å gi seg med det første.

Vamp, anført av sin gamle vokalist Jan Ingvar Toft og Øyvind Staveland leverte en
gjennomført proff, nær og
særdeles velklingende konsert
i Mosjøen kulturhus torsdag
kveld. Perlene fra et snart 30 år
langt bandliv sto i kø. Hitlåtene Månemannen, Tir n'a Noir
og Liten Fuggel, nytt og gammelt i skjønn forening, fylte
kultursalen med velklingende
lyd, dekorert med en vel tilpasset lysrigg. Selv halsbeten-

nelse og en småsyk Øyvind
Staveland la ingen demper på
opplevelsen.
Det er en fornøyelse å oppleve et band med en slik popularitet som blir så nære og klarer å formidle en slik flott
stemning. Vamp har maktet å
utvikle og fornye seg uten å
miste bakkekontakten. Dette
var kort og godt en opplevelse.
De makter det mange ikke
klarer: Å formidle det vare og
skjøre og samtidig levere solid
trykk på sin egen måte og med
sin særegne stil. Mens frontfigur Staveland sparte en syk
hals, bandt rutinerte Toft hele
konserten sammen på en flott
måte.
Dette ble 90 minutter vellyst
som publikum virkelig viste å

sette pris på. En opplevelse
som vil sitte lenge i!

Mosjøen Kino www.mosjoenkino.no

Billettluke åpen 30 min. før første forestilling.
Tlf. 751 01 007. Billettkjøp www.mosjoenkino.no

HUSK DAG/SENIORKINO PÅ ONSDAG
Mosjøen Sanitetsforening
serverer kaffe fra kl. 10.30.
Forestillingene er åpne for alle.
Kl 11.00 Unknown Soldier................(V)
Kl 11.15 The Post..............................(U)

Historisk romanserie av Aud Midtsund – selges i dagligvare og kiosk

Brennende kjærlighet
– desperat savn

Unge Viktoria vokser opp i
et velstående hjem utenfor
Christiania. Hun nekter å la
seg presse inn i ekteskapet
og drømmer om å undervise.
Men Tårnhuset skjuler
en hemmelighet …

Nyhet

39,-

Drømmer du om å bli serieforfatter?

Bok 1

Bokk 2 kr 97,-

Send inn manus til Bladkompaniet
innen 22. april. Les mer på
www.bladkompaniet.no
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