
18 Fredag 10. august 2012

Kjøp 
helgepass
hos oss!

       
     

  

  

    

 

 

 

     

 

DØGNVILL 
23.-25. AUGUST

VALHALL TROMSØ 

Vinn eksklusivt

vorspiel på Radisson  

Blu med egen DJ

Spar 150,- pr. pass
Maks 5 helgepass pr kunde/abonnent

Slik bestiller du: 
Send inn ditt navn og abonnementsnr. 
til abonnement@itromso.no
Rabattkode blir sendt til din e-post.

Eller www.snn.no/dognvill

Tilbudet har varighet t.o.m 12. august. 
Begrenset antall billetter - først til mølla.

Spiller opp 
til dans
FREDAG STÅR Vidar Hanssen
aka DJ Vidar bak musikken på
utestedet Circa. Der vil han spille
elektro-pop og alternativ dance
til danseglade gjester. Han vil
også la lyden av Pet Shop Boys
prege dansegulvet i sammenheng
med at de spiller på Døgnvill om
rundt to uker.

marianne.lein.moe@itromso.no

Spiller på
Karlsøy
I KVELD SPILLER blant andre
Skada Vara (bildet) på Karlsøyfes-
tivalen. Bandet hadde sin første
konsert i 2010, og kan skimte
med ska for alle pengene. Skada
Vara går på scenen klokken
22.55. Ellers spiller artister som
Æ, The Alchemist og Anti Social
Rejects.

petter.strom@itromso.no

Nye realityfjes
De har tidligere gjort
seg bemerket på
Tromsøs fotballbaner.
Nå blir realityfjes
Når årets sesong av realityserien «Far-
men» starter på TV2 vil to relativt
kjente fjes fra Tromsø-fotballen være å
se.
Knut Eriksen Eide (26) kommer

opprinnelig fra Bergen, men har de
siste årene studert i Tromsø og spilt
fotball for Skarp. I Bergen har han
imidlertid gjort seg bemerket både for
Fyllingen, Fana og Brann 2.
I TV2s presentasjon beskriver han

seg selv som en glad gutt som skal
være med på noe gøy.
– Jeg er veldig glad i utfordringer, jeg

liker å treffe mennesker. Farmen er
den ultimate utfordring, sier han til
TV2.
– Dette blir et eventyr. Jeg tror det

var Marx som sa at man ikke er virkelig
fri før man har sanket maten sin selv.
Så nå får jeg kjenne på om jeg blir fri,
eller om jeg bare blir sur og sint, sier
Knut Eriksen Eide til ba.no.

Ekte nordlending
Endre Aabrekk (27) vokste opprinnelig
opp på Storslett, men har også forbin-
delser til Tromsø hvor han gikk ut fra
Tromsdalen videregående skole i 2004
og har spilt fotball for både Fløya, TUIL
og Skognes.
– I denne sammenhengen betyr det

at han bor i Oslo, men så vidt jeg vet er
han vokst opp på Storslett, og regner

seg i aller høyes-
te grad som
nordlending, sier
Alex Iversen,
pressekontakt
for «Farmen».
I disse dager er

innspillingen i
gang på «Far-
men»-gården, så
det har ikke vært
mulig å få kom-
mentarer fra Aa-
brekk eller
Eriksen Eide. 

Glad i mennesker
I TV 2s presentasjon omtaler Aabrekk
seg selv som en utadvendt og glad per-
son som liker mennesker som tydelig-
vis frykter hva lavt blodsukker kan
gjøre med humøret hans. TV 2 spør
nemlig hva som blir det verste ved å
være på «Farmen»:
– Det er lite mat i kombinasjon med

hard jobbing, svarer Aabrekk.
Han beskriver seg selv som en utad-

vendt person som er glad i mennesker.
– Jeg er sosial og liker å oppleve nye

ting, sier han til TV2.
Dette er ikke Aabrekks første forsøk

på å bli med på et realityshow. I 2011
forsøkte han å kvalifisere seg for «71
grader nord».

KNUT LØKSE NILSSEN
kln@itromso.no ■ 416 43 662

ÅSGEIR JOHANSEN
asgeir@itromso.no ■ 908 82 537

PRØVER LYKKEN: Endre Aabrekk (er klar for
«Farmen». Her fra da han kjempet om plass i «71
grader nord». Foto TVNorge

Knut 
Eriksen Eide


