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Både ferske og mer eta-
blerte arendalsband viste
seg frem på Munkehau-
gen Kultursenter under
årets julejam.
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Med Anette Ødegaard i front,
braket kvelden løs med Hjaaik

som første band ut.
– Det er ikke for mange kvin-

nelige vokalister representert, så
dette synes vi er gøy. Hjaaik
spilte live for første gang for to
uker siden under «Sprø mu-
sikk», forteller tidligere klubble-
der Ole Johan Lillegaard.
– Dette er kveldens ferskeste

band, sier klubbleder Sune Ber-
thelsen. Han påpeker at juleja-
men som årlig finner sted 2.
juledag er en viktig tradisjon i

Arendals rock-miljø.

Hjem til jul
– Julejamen blir en slags sam-

ling for alle som kommer hjem
til byen til jul. Veldig mange stu-
derer, jobber eller spiller i Oslo.
Når jammen står for døra, tren-
ger vi ikke å annonsere, da kom-
mer alle, forteller han.

Dette ser ut til å stemme, idet
lokalet stadig fylles opp.

Talenter
Bong Templer skal ut som

nummer tre av de sju bandene
som skal spille før jammingen
starter rundt midnatt. De gikk
nylig til topps i Rytmisk Fa-
brikks talentkonkurranse, og
kunne ta imot en sjekk på 10
000 kroner.

Vokalist Daniel Andersen ro-
ser arrangørene av kveldens
julejam.

– Dette er den feteste kvelden

i året. Her samles alle bandene,
eller rett og slett kremen av kre-
men. Det er et flott konsept,
smiler han.

Spares til slutt
Siste band ut er Rockebandet

Ændal.
– Hvem kan unngå å smile

når de står på scenen? Det er
det bare å glede seg til, sier Ber-
thelsen.

- Feteste kvelden i året

ÅPNET: Hjaaik var første band på scenen under den tradisjonelle julejammen.

ANDRE GANG LIVE: Anette Ødegaard er vokalist i Hjaaik,
som spilte live for første gang for kun to uker siden.

KONKURRANSEVINNER: Vokalist Daniel Andersen i
Bong Temple kunne sammen med resten av bandet nylig
motta en sjekk på 10 000 kroner, etter å ha vunnet i Ryt-
misk Fabrikk.

FORNØYD STYRE: F.v. Klubbleder Sune Berthelsen, Nils
Thomas Haugen, Stephan Smith og tidligere klubbleder Ole
Johan Lillegaard.

Lokalkontoret til Radio Free Europe i Aserbajdsjan ble
ransaket av påtalemyndigheten, ifølge direktøren i
radiokanalen. Direktør Kenan Alijev er sterkt kritisk til
det som skjedde, og kaller det et alvorlig angrep på
pressefriheten. Representanter for påtalemyndighe-
ten, med bistand av bevæpnet politi, gjennomsøkte

kontoret til Radio Azadliq, opplyser Alijev til nyhets-
byrået AFP. De skal ha gitt beskjed om at de hadde en
rettsfullmakt som ga dem anledning til å stenge kon-
toret. – Utstyret vårt og datamaskinene er beslag-
lagt. Journalister er tvunget ut av lokalet. Telefonlin-
jene og internettilgangen er nede, sier Alijev. (©NTB)

– Lokalradio i Baku ble ransaket og stengt
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