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Trandal i fyr og flamme
••Det vart ein Trandalblues ingen vil gløyme. ••1.800 personar var til stades på bluesfestivalen fredag og laurdag.
••Spesielt konserten med amerikanske
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Lucky Peterson laurdag vart elektrisk.

Attlege som
flyplass

Nydeleg dag for
familiedagen
ved Dalsvatnet

Her landar Arve Kvistad
på ei attlege på Kvistad
i Bondalen. For flyet
han fekk kjøpt i vår, er
det ei landingsstripe
meir enn god nok. Det
var hektisk flyaktivitet
både laurdag og søndag
frå «Kvistad Airport».
SIDE 5

I overkant av 800 store
og små tok turen inst i
Bjørdalen til det idylliske Dalsvatnet på søndag. Her var det duka
for matservering og
aktivitetar, og ikkje
minst eit yrande badeliv i varmen.
SIDE 6 OG 7

NGU med base
på Hovden
Kanadiske fly gjer geofysiske undersøkingar.
SIDE 2
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«It is the best backstage»
Etter at New York-baserte Dana Fuchs var på Trandalblues for nokre år
sidan, sa ein av bandmedlemmene at «This is probably the best backstage I`ve ever seen» om området bak scena på Trandalblues.
Dette har arrangørane vore medvitne på å bruke når nye artistar skal
hyrast. Utsikta til Molladalstindane, Kolåstinden og Holmshornet fjetrar.
Og i år fekk arrangørane respons frå bandmedlemmene i Dr. Feelgood.
Dei ville ikkje vere med på at backstage på Christian Gaard kanskje er
den finaste: «This is the best backstage», var meldinga.

Stemning: Lucky Peterson midt blant publikum.

Dans: Og folk dansa med den
amerikanske artisten.

Energisk: Lucky Peterson leverte eit energisk show frå scena.

Gospel: Også gospel meistrar
Lucky Peterson.

Glede: Lucky Peterson skapte glede på Trandal.

Med Lucky vart det elektrisk
Det tok heilt av under
konserten med amerikanske Lucky Peterson på Trandal
laurdag kveld. Sjeldan
har det vore så elektrisk på festivalområdet.

••

Rune Sæbønes
rune@morenytt.no›
Lucky Peterson toppa plakaten
til Trandalblues i år. Den 51 år
gamle bluesartisten, opphavleg frå staten New York, og no
busett i Dallas, Texas, kom til
Trandal etter å ha spelt på
større festivalar i Europa, før
han snart skal spele på store
festivalar i USA.

Spesielt

At det var noko spesielt i emning skjøna publikum alt under lydsjekken. Det må vere
tidenes råaste då bandmedlemmene sette i gang og spelte
funk så dei gneistra frå scena.
Og då Lucky Peterson sjølv
entra scena, sette seg ved pianoet, og spelte dei fyrste tonane, då var det klart for
publikum at dette kom til å
verte noko heilt spesielt.

Tett og intenst

Og heilt spesielt vart det. Det
var tradisjonell blues, det var
gospel og det var funk. Heile
tida med eit tett og intenst
band til stades.
Då det verkeleg tok laust var
då Lucky Peterson med eitt
forsvann frå scena, og ei lita
stund lurte folk på kva som
skjedde no. Og med eitt kom
han fram ved sida av scena
med gitaren sin. Han gjekk ned
på golvet framfor scena, og
sette i gang.

Heftig og elektrisk

Då tok det av på Trandal. Det
var intenst, det var heftig og
det var elektrisk. Publikum var
glade og begeistra, for etter
kvart gjekk det opp for dei
fleste at har var dei med på

noko historisk. Denne konserten vil det gå gjetord om lenge.
Når ein amerikansk musikar
kjem til Trandal er det også litt
av eit apparat som vert sett is
ving. Lucky Peterson hadde
med seg eit eige management
som passa på at alt skulle vere
slik som avtala.

Bluespris til lydteknikar Erik Valderhaug
Lydteknikaren Erik Valderhaug vart laurdag tildelt Bratt & Blått-prisen
for 2015.

Krise

Og litt «krise» var det då ikkje
all bagasjen kom med flyet til
Vigra med same fly som Peterson. Då vart det litt hektisk.
– Lucky kom fredag kveld,
og han og bandet budde på
Sagafjord Hotell på Sæbø. Men
seks kolli mangla, og det var
mellom anna scenekleda og
medisin. Utover laurdagen
vart det spennande, for spørsmålet var om dei seks siste koffertane kom. Beskjeden til oss
var klar, utan all bagasjen – ingen konsert, fortel Arne Moe
og Terje Myklebust i Bratt &
Blått.
Arrangørane sett i gang apparatet. Det vart avklart når
den siste bagasjen kom til Vigra, og det vart organisert
transport frå Vigra til Standal,
der bagasjen vart henta med
båt.
Det vart jamvel teke kontakt
med 62 grader nord og spørsmål om helikopter viss det
ikkje skulle løyse seg med bil
og båt.

••

Rune Sæbønes
rune@morenytt.no
Det er arrangørane av Trandalblues som deler ut Bratt &
Blått-prisen. Har har tidlegare
gått m.a. til Lazy Lester og Jarle
Støyva.
– I år var vi ikkje i tvil, sa
Kyrre Grimstad då han delte ut
prisen, og siterte Ivar Aasen og
Til lags åt alle kan ingen gjera.
– For vår mann hjelper den
som treng det mest. Og han
gjer truleg dei fleste til lags.
Nettopp difor fortener han all
heider, sa Grimstad.

Grimstad peika på at anlegg
og utstyr ikkje er vanskeleg å få
kjøpt.
– Men det er styringa av dette
som gjeld. Erik Valderhaug har
eit framifrå rykte, og artistar
som spør om lyden vert rolege
når vi seier at vi brukar Noreg
sin beste lydteknikar. Han har
alle dei eigenskapane som skal
til. Det er ro, problemløysing,
tryggleik og kontroll. Og han
«tykkjer stødt det høver best å
hjelpe den som treng det
mest», heiter det i grunngjevinga.
– Musikk er lyd. Og det er det
aller viktigaste. Vi har i mange
år hatt ein av dei beste til å
ordne dette for oss, sa Grimstad då han delte ut prisen.

Tevla om passasjerane
••

Rune Sæbønes
rune@morenytt.no
Det vart konkurranse om å
frakte passasjerar til og frå
Trandalblues\. Særleg på strekninga Sæbø – Trandal var det
kamp om å få passasjerar om
bord.
Arrangørane i Trandalblues
hadde hyra selskapet Westcruise til å ta seg av båttransporten frå Sæbø til Trandal,
medan det ikkje var avtale med
M/S Hjørundfjord. Den lokale

Strauk skjorter på loftet

– Mellom anna var det scenekostyme, og ein time før konserten skulle starte, var folk is
ving på loftet på Christian
Gaard med å stryke skjorter.
Alt løyste seg, og vi er jo svært
glade for at vi fekk oppleve
denne konserten. Det er høgdepunktet på Trandalblues så
langt, seier Arne Moe.
Og Lucky Peterson sjølv var
mest trollbunden av det han
opplevde på Trandal.
– Han sat i tre kvarter før
konserten bak scena, og berre
såg utover fjorden. Sjølv då
resten av bandet entra scena
og spelte eit par nummer, sat
han der berre og såg utover
landskapet. Det gav han energi, seier Myklebust og Moe.

Pris: Erik Valderhaug fekk Bratt & Blåt-prisen laurdag, og står her
saman med Terje Myklebust, Arne Moe og Kyrre Grimstad i Bratt & Blått.

skyssbåten gjekk likevel i skytteltrafikk frå hurtigbåtkaia på
Sæbø, medan den innleigde
båten gjekk frå hotellkaia.
– For å gjere ei lang historie
kort måtte vi gjere ein slik avtale fordi Westcruise måtte ha
garantiar for å ta mange passasjerar dersom dei skulle vere i
fjorden i to døger, fortel Terje
Myklebust i Bratt & Blått.
For publikum vart den auka
kapasiteten uansett eit gode,
for før kl. var 03. natt til søndag, hadde alle kome seg frå

Fullt hotell og fulle hamner

Elektrisk: Her skaper Lucky Peterson historie på Trandalblues. Aldri har det vore ei slik elektrisk stemning.

Trandalblues gjev mykje trafikk til Hjørundfjord-området. Arrangementet denne helga gav fullt hotell på Sæbø, og fulle småbåthamner både
på Trandal og Sæbø.
– Det viser at arrangementet gjev ringverknader. Vi er særleg glade for
at vi kan medverke til at Sagafjord får utnytta kapasiteten. Vi ynskjer å få
flest mogleg av artistane våre til å overnatte på Sæbø, då det også medfører ein mykje enklare logistikk for oss. Det er mykje enklare å få artistane til og frå Trandal, seier Terje Myklebust.
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1.800 vitja Trandalblues i strålande ver
Det er noko spesielt
med Trandalblues.
Vêret er mest aldri
dårleg, og i helga vitja
1.800 arrangementet.

••

Rune Sæbønes
rune@morenytt.no
– Vi har ikkje fått den fulle
oversikta enno. Fredag var her
tett oppunder 800 personar,
og laurdag var her kring tusen,
fortel Arne Moe og Terje Myklebust i Bratt & Blått, arrangørane av Trandalblues.
Fredag var det fin temperatur, av og til noko duskregn,
men også store periodar med
opphald. Laurdag slo til med
eit eventyrleg ver. Det var solskin heile tida, og godt over
tjue grader.

Perfekt ramme

Det skapte ei perfekt ytre ramme, og når då musikarane og
artistane leverte som dei gjorde, er Arne Moe ikkje i tvil.
– Vi seier det etter kvart arrangement, at dette skal det
verte vanskeleg å toppe. Men
det vi opplevde av musikalsk
kvalitet i år, er faktisk det beste, insisterer Moe.
– Vi var ganske trygge på kvaliteten på fredagen, for vi hadde høyrt alle artistane sjølve.
Øivind «Elg» Elgenes veit vi jo
er god, og vi fekk oppleve både
Pristine frå Tromsø og Latvian
Blues Band under bluesfestivalen vi vitja i Latvia. Dei leverte
som forventa og meir til, og vi
såg jo at publikum også likte
det dei såg og høyrde.

– Aldri vore maken

Då var dei meir usikre på laurdagen. Ståle Dimmen og Blaa
Mixture visste arrangørane ville levere godt. Og då Sven Zetterberg, Lucky Peterson og Dr.
Feelgood kom på, var arrangørane visse på at det vart fullklaff også i år.
– Det vart flotte konsertar
med Dimmen, Zetterberg og
veteranane i Dr. Feelgood,
men det vi opplevde med
Lucky Peterson har vi aldri
opplevd på Trandal. Det har
aldri vore maken til band og
show under Trandalblues, seier Moe.

«Vekkgøymd»

Ein av dei som var på Trandal
for fyrste gong, var Øyvind
«Elg» Elgenes frå Kristiansund.
Han har lang erfaring som musikar. Då han var student i Volda spelte han i Noregs Blaalag,
seinare vart han norsk popstjerne som vokalist i Dance
With A Stranger, og har ei lang
karriere som soloartist.
– Eg trur eg aldri har spelt på
ein så vekkgøymnd plass tidlegare, seier Elg, og understre-

Svensk: Sven Zetterberg kom frå
Sverige.

Veteranar: Dr. Feelgood leverte varene på Trandal.

Trandalblues
•• Årleg bluesfestival på
Christian Gaard på Trandal.
•• Arrangert av Bratt &
Blått.
•• Samlar både lokale, nasjonale og internasjonale
artistar.
•• Mellom 1.500 og 2.000
kjem kvart år til festivalen.
•• Det er ikkje bilveg til
Trandal, og alle persontransport må skje med båt.

Frivillige: Hjelpekorpsmannskapet fekk tid til å ta seg ein svingom.

kar at det er positivt meint.
– Det er ei veldig flott scene
og ei veldig fin stemning her.
Det er ein fin ferietur, seier Elg.

Fekk folk på plass tidleg

Han var fyrst på scena fredag,
og arrangørane fekk med det
folk til å kome mykje tidlegare
på kveld enn åra før.
– Her var jo masse folk, og
ingenting er betre enn det.
Han er glad for at han er ferdig med Dance With A Stranger-tida.
– Eg synest spelejobbar som
desse er mykje artigare. Eg kan
reise rundt åleine, eller saman
med band, og eg kan spele
berre mine låtar, seier Elg.

I Løda: Bryggerigangen Bluesband.

Stemning: Det var stor stemning på Trandalblues i helga.

Neste år også

For arrangørane i Bratt & Blått
vart det nok ein gong ei helg
med intens jobbing. Og i etterkant kjem alltid refleksjonane.
– Fyrst tenkjer vi at dette gjer
vi aldri meir. Det er mange
kjensler som vert sett i sving,
og vi får ein utladding. Men så
går det nokre veker, og vi byrjar å tenkje neste år. Vi skal
ikkje sjå vekk ifrå at det vert
Trandalblues også om eitt år,
seier Myklebust og Moe.
Dei rettar ei takk til samarbeidspartnarane, og ikkje
minst til innehavarar og mannskap på Christian Gaard som
leverte også i år.



 

Festivalcamp: Det var mykje folk og båtar på Trandal i helga.

Lokalt innslag: Ståle Dimmen.

Elg: Øivind Elg Elgenes trekte folk tidleg til Trandal.

Pristine: Frå Tromsø kom
Pristine.


  
  
  
  
    



