
I år feirer Tungtvann
5-årsjubileum på
Karlsøyfestivalen. Tri-
oen lover å g jøre sitt
for å lage en heidun-
drende festaften.

HÅVARD KRISTOFFERSEN HANSEN

Hiphop-gruppa med et
sterkt Harstad-innslag
slo gjennom med «Nord

og ned» i 2000, har i fem år på
rad vært stamgjester på festiva-
len, og markerer det hele med et
forrykende jubileumsshow.

Signerte madrasser
Den nordnorske trioen hadde
sin først konsert på Karlsøya i
2001 og lovet publikum den
gang at de ville komme tilbake,
enten de ville det eller ei. Når
Tungtvann går på scenen lørdag
kveld, er det for femte året på
rad.

– Vi har i den forbindelse tatt
med oss Ill Inspecta og Pionear,
to tyskere som aldri har vært i
Nord-Norge før, for å lage ekstra
show, sier DJ og harstadværing
Lars Audun Sandness, kanskje
mest kjent som «Poppa Lars». 

– Vi syntes stemningen og al-
le folkene var så bra at vi bare
måtte ta turen tilbake.

Signerte madrassene
I tillegg vil trubaduren Magnus
Eliassen, som synger refrenget
på hiten «2 uka» , og Stein J.
Elyssef Olsen bidra med å lage
folkefest på Karlsøya.

Sandness lover også et variert
låtrepertoar.

– Det vil bli en god miks av
både nye og gamle slagere, sier
han.

Det første året trioen besøkte
Karlsøy,  signerte de også like
godt madrassene de overnattet
på.  I følge Sandness har de si-
den den gang sovet på de sam-
me madrassene hvert år de har
besøkt festivalen  – uten at ar-
rangørene har fjernet signatu-
rene. 

– De har sikkert aldri vært
vasket de heller, spøker har-
stadværingen. 
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Feirer de fem første år
LOVER SHOW: Tungtvann lover et forrykende show under sin jubileumskonsert på  Karlsøy lørdag.Her under opptreden på Rastajam i Folkeparken i Harstad tidligere i sommer.

Aktiv kinoreklame
LØDINGEN:

Kinostyrer Knut
Blengsli trakk onsdag
ut på gaten for å kapre
kinobesøkende.

DAG RASCH

Han hadde litt frykt for at
det skulle bli lavt besøkstall
på filmen «Den brysomme
mannen» onsdag kveld, og
valgte å ta seg en tur i havna
for å gi litt ekstra reklame.
Det er første gang han har
brukt denne metoden.

I beste sirkusstil delte han
ut gratisbilletter i håp om at
de skulle trekke med beta-
lende besøkende også.
– Filmen har fått litt dårlig
besøk andre steder, så nå
ville jeg prøve å reklamere
på en annen måte, sa Lø-
dingens oppfinnsomme ki-
nostyrer i godværet onsdag.
Før ferien hadde han meget
gode besøkstall på kinoen i
Lødingen.
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GRATIS:
Gerd Wenn-

berg (71)
var en av de
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