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Denne uken er Lene
Marlin på andre plass
på Hit 40, bare slått av
Idol-Kurt

Den siste uken har Lene Marlin
gjort et langt hopp fra 31 plass til
andre plass på Hit 40. Singelen «You
Weren’t There» er den andre mest
spilte sangen på norske radioer
denne uken. 

Høyt prioritert
Første uken singelen ble spilt på

radioen ble den spilt med en såkalt
dobbel A- rotasjon i NRK
P3. Det betyr at singelen ble
spilt i hvert eneste radiopro-
gram det vil si over 40 gang-
er per uke. Musikkansvarlig
i NRK P3 Håkon Moslet
opplyser at singelen «You
Weren’t There» nå spilles
med vanlig A- rotasjon, og
sammen med 20 andre låter
blir den blir spilt cirka 17
ganger per uke.   

– Det er en nydelig pop låt
og det virker som om det har
vært viktig for henne å lage
denne sangen. Det er alvor i
låten og jeg synes det er flott
å høre popartister som ikke
spiller overflatiske låter, sier
Håkon Moslet.   

Kurt og Lene høst
Etter det Moslet kjenner til

har også MTV prioritert
Lene Malins singel høyt. På
MTV Fresh der de nyeste
singlene verden over spilles,
har Lene Marlins singel blitt
spilt 65 ganger i løpet av
forrige uke.

– Det er et veldig høyt
tall, sier Håkon Moslet. 

Singelen «You Weren’t
There» legges ut for salg i
begynnelsen av september,
mens albumet «Another
day» blir å finne i butikkene
fra 22. september. Samtidig

gir Kurt Nilsen ut sin debutplate 8.
september. Det mange lurer på er
hvem som vinner platehøsten av de
to. Til Dagbladet svarer Moslet at
han håper på Lene Marlin, men at
han tror Kurt går av med seieren på
grunn av «Idolfenomenets» store
suksess. I lengden tror han derimot
at Lene Marlin vil gjøre det best.

– Kurt kan nok komme med en bra
singel eller to, men jeg tror ikke han
leverer et helhetlig bra album.
Dessuten blir han aldri noe utenfor
Norge. Lene Marlin har potensialet
til å bli stor overalt, også denne
gangen, sier Håkon Moslet til
Dagbladet.   

SNART FORBI KURT: Lene Malins singel «You Weren’t There» er nå
den andre mest spilte låten i landets radioer, bare slått av...

Kjempe-
hopp på Hit 40

...Idol-Kurt
med kjempe-
hiten «She’s
So High». 
Begge foto: VG
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...på årets 
Karlsøy-
festival

Av Inger Præsteng Thuen 
og Jon Terje Eiterå (foto)

Festivalen er i rute,
og nå er Karlsøy
Prestegaard klar
med ny låt om øya
der alt kan skje.

– Vi fant ut at det var på tide
å skrive en ny Karlsøy-sang.
Den forrige er fra 1870-tallet en
gang, forteller Stein Olsen.

Den nye låta «Ta mæ med til
Karlsøy» går i et rolig rocke-
tempo og fikk en litt spesiell
fødselshjelp – inspirert av «Pål
sine høner».

– Jeg spilte den for sønnen
min – Håkon Berger, da han
spurte om vi ikke kunne spille
slik på festivalen. Nå gjør vi
det.

Ingen kick-off
Den nye Karlsøy-sangen skal

åpne festivalen fredag kveld.
– Da kan alle som vil komme

opp på scenen for å delta, opp-
fordrer Stein Olsen.

Programmet er nå så godt
som klart med fastlagt spilledag
for alle banda. Det var egentlig
meninga det også skulle være
kick-off party på Kaos i kveld.
Det måtte dessverre avlyses.

– Det rant ut i kaos. Vi har jo
en ganske løs struktur på det
meste vi gjør, men stort sett
kommer vi i mål med det meste
– også været, mener Olsen.

Steinar kurser folket
Karlsøyfestivalen åpner offi-

sielt fredag kveld med en rekke
band på scenen. Tidligere
samme dag skal imidlertid
Steinar Albrigtsen holde kurs
for gitarinteresserte.

– Han har lyst til å lære bort
en del både om gitarens historie
og om grunnteknikk i gitarspill.
Kurset er i første rekke for barn
og unge, men det kommer jo an
på hvor gammel man føler seg.

Lørdag er det et langt pro-
gram med både politiske møter,
graffitikurs, trommekurs, even-
tyrsti og ikke minst en impone-
rende musikalsk avslutning.

– Karlsøy Prestegaard spiller
sist – vi har sørga for å få bra
oppvarmingsband, sier Stein
Olsen, som oppfordrer alle til å
holde ut til søndag.

– Det blir det rockemesse i
kirka. Da har vi synda så
mange dager at det er på tide
med tilgivelse.

inger.thuen@bladet-tromso.no

Hylle

I forbindelse med
Karlsøyfestivalen i
helga er det satt opp
syv ekstra fergeanløp
tillegg til de ordinære. 

Fredag går fergen kl 14.50,
18.20 og 22.20 fra Hansnes. 

Lørdag er det ferge fra
Hansnes kl 8.35, 14.50, 15.20
og 18.30. I tillegg betaler
Troms Fylkes Samferdselsetat

Ekstraferge
AVSLAPPET FESTIVAL: Karlsøy 
fredag. Fra venstre: Ariel Sivertsen, 


