
Hovefestivalen styrker
sin lokale forankring
og inviterer medlem-
mer i Arendal Rock-
klubb til å lære seg
rigg og sceneteknikk.

NILS ERLING TERJESEN
nete@agderposten.no 45 47 58 56

– Det er veldig viktig for
Arendal å ha en rocke-
klubb som fungerer. Vi har
hele tiden hatt
Arendal Rock-
klubb i tan-
kene for frem-
tidens festival,
sier booking-
medarbeider
på Hovefesti-
valen, Peer Os-
mundsvaag. 

Han fortel-
ler at de vil
legger mye vekt på lokal
forankring.

– Målet vårt er at flest
mulig lokale og kompeten-
te mennesker jobber på
festivalen og da må de selv-
sagt først få skikkelig opp-
læring. Derfor vil vi ha to
til tre personer fra Arendal
Rockklubb under opplæ-
ring på hver scene når Ho-
vefestivalen arrangeres til
sommeren. På denne må-
ten håper vi å videreføre
vår kompetanse innen
rigg- og sceneteknikk til-
bake til det lokale rocke-
miljøet, sier Osmundsvaag.

Skal være faddere
Og invitasjonen blir tatt
imot som verdens beste ju-
lepresang blant fotsoldater
og menigmenn i Arendal
Rockklubb.

– Vi er blitt møtt med
åpne armer av Hovefesti-
valen, og festivalledelsen er
uhyre inkluderende, sier
John Ivar Knudsen– styre-
leder i Arendal Rockklubb.

– Invitasjonen er en gyl-

den sjans for oss i rocke-
klubben til å tilegne oss
kompetanse vi ellers måtte
se langt etter. Så dette er en
mulighet vi til de grader
skal benytte oss av. For å si
det litt vittig har Hovefesti-
valen sagt ja til å være fad-
dere for oss. Festivalle-
delsen skjønner at vi er i en
læreprosess pr. i dag, men
de ser en fremtid i oss. Alle
våre medlemmer kan selv-
følgelig løfte noe. Kunsten
er å vite hva man løfter på,

hvordan man
løfter og hvor
det skal. Nå har
vi muligheten
til å bli en grup-
pe med lokale
og profesjonel-
le riggere, og
dette vil kan-
skje også gene-
rere inntekter
for oss i fremti-

den. Helt klart et eksempel
på lokal verdiskapning i
praksis, mener John Ivar
Knudsen.

Mye gratis guts
Som påpeker at det betyr
så enormt mye å bli inklu-
dert på denne måten. 

– Man får den gutsen og
inspirasjonen man trenger
til videre arbeid, både med
rock og vern av Gamle By-
en Skole. Oppe i det hele er
det merkelig at politikerne
velger å true huset vårt,
samtidig som de uttrykker
stor glede for Hovefestiva-
len, sier en morsk Knud-
sen. 

De er veldig glade i å kjø-
pe kultur, men det er tyde-
ligvis ikke så gøy med
hjemmelaget.

Peer Osmundsvaag i Ho-
vefestivalen kan ellers for-
telle at en tredel av et even-
tuelt festivaloverskudd vil
gå til lokale kulturelle for-
mål. 

Og Arendal Rockklubb
stiller sterkt i potten.
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Suksess med hårete kvinne
For romanen «Løvekvinnen» har
Erik Fosnes Hansen – som den
eneste noensinne – fått bokhand-
lerprisen for to skjønnlitterære bø-
ker på rad. En bok om en hårete

kvinne har bergtatt så vel lesere
som bokbransjen. Boken har gode
salgstall - boken er oppe i et opp-
lag på 30.000 eksemplarer og lig-
ger på Tronsmos bestselgerliste.

BLÅ TONER: Søndag kveld er Ketil Bjørnstad på plass i Barbu kirke med
solokonsert.

Ketil Bjørnstad
spiller i Barbu kirke
Arendal jazzklubb og Barbu
menighet inviterer til førjuls-
konsert med Ketil Bjørnstad
førstkommende søndag i 
Barbu kirke.

TORE ONSAKER
toreo@agderposten.no 90 16 60 27

For fjerde gang kan publikum
glede seg over at jazzmusikere på
øverste hylle besøker Barbu kirke
med julemusikk i blå tonedrakt.

Årets julemusiker, Ketil
Bjørnstad, har preget landets
kulturliv i over 30 år, både med
ord og toner. Denne gang kom-
mer han til Arendal med en solo-
konsert.

Bjørnstad startet sin musikal-
ske reise i den klassiske verden
med å vinne ungdommens pia-
nomesterskap og har i årenes løp
utviklet en helt personlig stil med
elementer fra både klassisk mu-
sikk og jazz.

Han har samarbeidet med en

lang rekke av jazzens fremste ut-
øvere, og mange av hans utgi-
velser er å finne på det prestisje-
tunge plateselskapet ECM.

Men Ketil Bjørnstad er så til
de grader sjangerløs at han har
samarbeidet med musikere og
sangere i alle leire og over mange
landegrenser.

Med konserten i Barbu kirke
har Ketil Bjørnstad hatt tre kon-
serter i Arendal i 2006. Det
startet på nyåret med solokon-
sert for en fullsatt Lille Torung-
en.

Under Canal Street var han til-
bake. Denne gang sammen med
vokalisten Anneli Drecker i Kol-
bjørnsvik der et stort publikum
nok en gang fikk oppleve en fan-
tastisk konsert.

– Nå er det Barbu menighet og
Arendal Jazzklubb som inviterer
til en kveld fri for kjøpepress,
men full av musikalske perler
som gir rom for glede, refleksjon
og ettertanke, sier Pål Koren Pe-
dersen i Arendal Jazzklubb. 

Vil ha rockere på opplæring

HER SKAL DET RIGGES: Tyr Bein Rigvandre (til venstre), Steffen Pedersen, Thomas De Lange og styreleder i Arendal Rockklubb,              John Ivar Knudsen. FOTO: ERIK HOLAND

Wall 
klar for
Hove

Paul Wall er den hotteste rapperen i Texas og
klar for Hovefestivalen.

Amerikaneren Wall er hip-hopens største hvi-
te stjerne, nest etter Eminem.  Hans forrige al-
bum dundret rett inn på førsteplass på Billbo-
ard-listene. Like etter nyttår slipper Wall et nytt
album, «Get Money, Stay True», og det knytter
seg store forventninger til dette. 

Wall er også kjent som mannen bak tanns-
mykkene til Paris Hilton. Han har nå bekreftet
sin ankomst til Hovefestivalen.

«Vi ønsker å videreføre vår kompe-
tanse til det lokale rockemiljøet»

PEER OSMUNDSVAAG, I HOVEFESTIVALEN

BOOKINGANSVARLIG: Peer Osmundsvaag. 

Skuespilleren Peter Boyle er død
Den amerikanske skuespilleren Peter Boyle, er død.
Boyle har blant annet spilt i filmene «Frankenstein Juni-
or» og «Taxisjåføren», men er nok mest kjent som gret-
ne Frank Barone i den populære TV-serien «Alle elsker
Raymond». Skuespilleren ble 71 år. (NTB)

Diana-konsert utsolgt på få minutter
Billetter til minnekonserten for prinsesse
Diana ble i går revet bort i løpet av få mi-
nutter, opplyser arrangøren.

Det er Dianas sønner, prins Harry og prins
William, som står bak konserten som finner
sted på nyrenoverte Wembley stadion neste
juli. 0Blant artistene som skal delta, er Elton

John, Duran Duran og Pharrell Williams. I
går ble de første billettene lagt ut for salg på
internett og per telefon, og i løpet av en halv-
time var alle solgt. Arrangøren har ikke opp-
gitt hvor mange billetter det dreier seg om,
men varsler at flere kan bli lagt ut for salg se-
nere. Wembley har plass til et publikum på
om lag 60.000. (NTB)

Neeson skal spille Lincoln
Den irske skuespilleren Liam Neeson skal
spille Abraham Lincoln i en film om den ame-
rikanske presidenten. Regien er ved Steven
Spielberg. Produksjonen handler om Lin-
colns tale «The Gettysburg Address». (NTB)

Munch-trykk solgt for 
en halv million over takst
Noen julegaver er dyrere enn
andre. I går gikk Edvard
Munchs fargetresnitt «Melan-
koli III» under hammeren på
Blomqvist Kunsthandels tradi-
sjonelle juleauksjon i Oslo for
2,3 millioner kroner.

På forhånd var bildet blitt
vurdert til mellom 1,6 og 1,8 mil-
lioner kroner. Ifølge direktør
Martin Biehl hos Blomqvist har
interessen for bildet vært stor,
både i inn- og utland.

– Vi hadde en lang og intens
budrunde som endte på 2,3 mil-
lioner kroner, så det er strålende,
sier en tydelig fornøyd Biehl.
Han forteller at vinnerbudet
kom inn på telefon, så det er fore-
løpig ikke kjent om bildet blir
værende i Norge eller om det ble
solgt til en samler i utlandet.

Biehl beskriver «Melankoli

III» som et flott fargetresnitt
trykt i fire farger.

– Munch som grafiker var vel-
dig banebrytende, han eksperi-
menterte en del og var veldig
langt fremme med å introdusere
nye teknikker. Dette er et tidlig
trykk fra 1902, og det er friskt og
fint i fargene sier Biehl.

Bildet ble auksjonert bort da-
gen etter at Munch ville fylt 143
år. Søkemotoren Google mar-
kerte tirsdag dette med å legge
«Skrik» inn i logoen sin.

Tidligere i høst solgte Blomq-
vist trykket « To mennesker. De
ensomme» for 8,1 millioner kro-
ner, noe som var verdensrekord
for Munch-trykk. Dette gjorde
at auksjonshuset var svært spent
på hvilken pris de kunne oppnå
for trykket onsdag. Men selv om
ikke salget brakte fram noen re-
kord, var kunsthandelen stor-
fornøyd. (NTB)

Har fått 2.800 underskrifter
Bare siden lørdag har 2.800 personer skrevet
under på aksjonen for å beholde Gamle Byen Sko-
le i Arendal. – Det er nesten så jeg ikke tror det
selv, sier Ole Johan Lillegaard ved Arendal Interna-
sjonale Kultursenter. 
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