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Tegner bra for Rockheim
ROMERIKE/TRONDHEIM: To av RBs tidligere serie-
tegnere får æren av å tegne to av artistene som
innlemmes i Rockheims Hall of Fame i Trondheim.
Det gjelder Ida Larmo (bildet) fra Bjørkelangen og
Thomas Sørlie Hansen fra Rælingen. 
Sistnevnte har tegnet en stripe om og med Jahn
Teigen, mens Ida Larmo fikk gjennom sin stripe om
Nora Brockstedt. Alle stripene skal lanseres i Trond-
heim 20. august i år.

Rocker bygda uansett vær
NITTEDAL: Bygderocken i Nittedal arrangeres for
femte gang på lørdag. I år flyttes den fra området
ved GIF-huset på Li og til Nittedal ungdomsskole.
Der kan arrangørene sikre seg mot dårlig vær. Hol-
der himmelen tett, går festivalen av sted utendørs,
men en innendørs scene står klar om det skulle
bøtte ned. Det er hovedsakelig lokale artister som
opptrer, fra ungdommene i Rabulder til lærerban-
den Lærere på legd og rockerne i Rabbagastene. 

Da sola glimret med sitt
fravær tok Vamp saken i
egne hender. De lagde
herlig sommerstemning
og lyste opp festpillene
på Blaker skanse.

Jonas Vårum Olafsen 
jvo@rb.no

■ BLAKER
– For noen rammer det er her

på Blaker! Vi har aldri vært her
før, men det er jo et fantastisk
flott sted. Vi får bare håpe at reg-
net letter når vi går på scenen,
forteller Øyvind Staveland til Ro-
merikes Blad før han og resten av
Vamp blir eskortert til sceneom-
rådet i fem lekre, amerikanske
veteranbiler.

Dessverre for fløyte-, trekk-
spill-, vokal-, fiolin- og bratsjspil-
ler (!) Staveland lettet aldri regnet
på Blaker i går kveld. Men det så
ikke publikum ut til å bry seg
mye om, annet enn at de hadde
tatt med seg regntøy og paraplyer.
Nærmere 500 publikummere var
samlet foran scenen i regnet, og
lukta av bondegård, øl og vete-
ranbileksos hang i lufta da det po-
pulære bandet gikk på scenen.

«Helt» ny sang!
En time før konserten var regnet
det store samtaletemaet blant
dem som var til stede på Blaker
skanse. Det stoppet helt da 17 år
gamle Sophie Hagelund Thon fra
Rånåsfoss, ikledd sitt skanse-
spillkostyme, framførte to egen-
lagde låter på scenen før Vamp
ankom i de nevnte veteranbilene.
Da Vamp hadde kommet i gang
regnet det like jevnt og trutt, men
det var som om musikken tok al-
le med til en solfylt fantasiverden
der paraplyer ikke var nødven-
dig. Bandet leverte som de er
kjent for, og spilte med en fantas-
tisk energi. Attpåtil fikk Blaker-
publikummet høre en låt Vamp
aldri har spilt for noe publikum
før.

– Det er en helt ny sang som he-
ter «Sommernatt ved fjorden». El-
ler, ikke helt ny da, det er en gam-
mel sang som Ketil Bjørnstad har
skrevet, og som vi har skrevet om
litt og spiller første gang i dag,
forklarte Øyvind Staveland.

Sangen om Kristiania-bohe-
mene Hans Jæger og Oda Lasson
i ny og tøff  Vamp-drakt ble meget
godt mottatt av de flere hundre
tilskuerne på Blaker skanse, som
for øvrig tok godt imot alle de an-
dre låtene Vamp hadde på kvel-
dens repertoar.

Ett stort høydepunkt
– Dette er en historisk aften, for
det har aldri vært en stor konsert
her før, forteller Jørgen Kirsebom
som er prosjektleder for festspil-
lene på Blaker skanse.

Han var veldig fornøyd med å
få hentet et av landets mest popu-
lære band til det han selv mener
er Romerikes flotteste konserta-
rena.

– Dette er bygninger fra starten
av 1700-tallet, og nå benytter vi
skansen fullt utfor å vise hvor
flott det er. Dette er viktige kul-
turminner som vi vil at folk skal
oppleve, og derfor arrangerer vi
kulturopplevelser her. Det er van-
skelig å trekke ut ett høydepunkt,

både skansespillet og Vamp er
store opplevelser. Jeg vil si at he-
le arrangementet er ett stort høy-

depunkt, jeg, forteller Kirsebom.
Festspillene på Blaker skanse

fortsetter hver dag fram til lør-

dag, og skansespillet spilles i
kveld og lørdag kveld.

Historisk Vamp-ko

UNIKT: Vamps herlige energi og fortryllende musikk fikk publikum til å glemme regnværet på Blaker skanse i går kveld. I tillegg til gamle viser
og kjente slagere fikk publikum høre en låt Vamp aldri før har spilt live. ALLE FOTO: VIDAR SANDNES

STILIG ENTRÉ: Vamp ankom
scenen i gamle amerikanske bi-
ler.

SANGTALENT: 17 år gamle Sop-
hie Hagelund Thon fra Rånåsfoss
varmet opp for Vamp med to
egenkomponerte låter. Det høs-
tet hun stor applaus for.

VÅTT OG RÅTT: Da regnet så ut til å legge en demper på festen dro
Vamp til med en konsert Blaker-publikummet aldri har sett maken til.
Under paraplyer og regnjakker steg stemningen etter hvert til «Måne-
mannen»-høyder.
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Sommeråpning og slåttonn
AUR: Det er sommeråpning på Aur prestegård i
Aurskog lørdag 22. juni. Åpningshelgen byr på
slåttedag lørdag og bunadsparade og Sørum lei-
karring på søndag. – Vi åpner også den tradisjo-
nelle utstillingen «Fra jonsok til olsok», opplyser
Kari Killingmo (bildet) i arrangementskomiteen.
Hun opplyser at sommerhelgene blant annet har
temautstillinger, markeder, konserter, husflid, hun-
deoppvisning og veteranbiler på programmet. 

Mariann Torsvik

■ NANNESTAD: Reidar Brende-
land (61) er vokalist i bandet
Vestlandsfanden, og går selv
under klengenavnet «Fanden».
Han kommer fra Sauda i Roga-
land, men bor nå i Nannestad. 

St. Hansaften vises filmen om
Brendeland og bandet hans i
beste sendetid på NRK 1.

«Full gass» ble for øvrig pluk-
ket ut blant over 80 påmeldte fil-
mer til å åpne Den Norske Do-
kumentarfilmfestivalen i april.

– Dette er et band som har
jobbet hardt i mange, mange år,
de har gitt ut 13 album og kjører
80.000 km på landeveien hvert
år. Likevel har de aldri fått så
mye som en Spellemannpris, si-

er dokumentarfilmskaper Guro
Saniola Bjerk som har fulgt det
folkekjære bandet siden 2004. 

Ifølge Brendeland selv er et
liv på landeveien ingen lek. Fa-
milielivet kommer i andre rek-
ke, helt til det brister og han må
ta et oppgjør med seg selv og sin
livsstil. En privat og ukjent si-
den av «fanden selv» åpenbarer
seg, heter det om «Full gass».

Reidar Brendeland startet
Vestlandsfanden i 1979. Han var
også aktivt med i 3 busserulls i
et par år.

I 1990 startet han firmaet
Brød & Sirkus, han har hatt til-
litsverv i NOPA og Tekstforfat-
terfondet og skrevet låter for
Olav Stedje, Hanne Krogh, Ivar
Medaas og Wenche Myhre.

Full gass med Fanden på NRK

FANDEN SELV: Reidar Brende-
land gir et usminket bilde av li-
vet som artist i dokumentaren
«Full gass».

Mariann Torsvik

■ LILLESTRØM: Det blir lydba-
sert kunst i Akershus Kunst-
senter i hele sommer.

– Selv om vi ikke har mange
besøkende i fellesferien repre-
senterer dette en viktig symbol-
verdi, sier Rikke Komissar. 

Hun er daglig leder for kunst-
senteret som er lokalisert i Kir-
kegata i Lillestrøm og som med
dette tilbyr gratis kunstopple-
velse hele sommerferien. 

– Dette er også et tilbud til tu-
rister som kommer til byen, si-
er Rikke Kommisar. Hun håper
at åpne kulturinstitusjoner vil
bidra til et yrende byliv som
blir mottatt godt. 

– Utstillingen blir spennende
både for voksne og barn, lover
sjefen og inviterer til lydkunst
og skulpturer. 

Kunstnerne er Atle S. Ni-
elsen, Christian Blom, Signe Li-
dén, Tore Honoré Bøe, Cecilia
Jonsson, Kristoffer Myskja og
Jana Winderen.

Sistnevnte jobber med hydro-
fonopptak fra elver, sjøer og fra
havet i Asia, Europa og Ameri-
ka, pluss isbreer på Grønland,
Island og i Norge. Mange av
opptakene er gjort på svært
dypt vann.

Utstillingen er et samarbeid
med Lydgalleriet i Bergen, og
støttes av Skedsmo kommune og
Bildende Kunstneres Hjelpefond.
■ Utstillingsåpningen er fredag
21. juni, og visningsperioden går
fram til 4. august.

Kunst som kiler øregangene

LYDHØRE UTTRYKK: Svenske Cecilia Jonsson stiller i sommer ut
«The original arrangement was for a solo violin and a string or-
chestra» i gruppeutstillingen Akershus Kunstsenter. 
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