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BODØ: Det var en eksplosiv avslutning på årets Karlsøyfestival.
Jørgen «Joddski» Nordeng og Håvard Jenssen i Raggabalder
sto for et av lørdagens høydepunkter med General Knas på vokal,
ifølge avisa Nordlys. Med seg hadde de General Knas på vokal. 

Karlsøyfestivalen er ei markering av motstand mot et samfunn
der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse og grådig-
het. Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleg-
gelsene, rasisme og diskriminering og den brutale undertryk-
kinga av verdens folk, ifølge festivalens eget manifest.

Raggabalder på Karlsøyfestivalen
BODØ: Harmoniserte honorarsatser for kunstnere,
utøvere og formidlere i Den kulturelle skolesekken
er nå klare til bruk. Avtalen er forhandlet fram av et
forhandlingsutvalg bestående av fylkeskommunene
Akershus & Møre og Romsdal og et Kunstnernett-
verk.

Nordland fylkeskommune kommer i hovedsak til
å følge denne rammeavtalen, opplyser Hild-Marit
Olsen, fylkesråd for kultur og miljø.

Harmoniserer honorar

Mange band og artis-
ter å holde styr på. Da
er det greit å gjøre litt
hjemmelekse før man
drar i Parken. Vi har
plukket ut tre låter vi
med stor sikkerhet
tror artistene på
hovedscenen vil
spille.

Vurdert av Rune Slyngstad

Bernhoft
Cmon Talk
Choices
Stay With Me
Den tidligere vokalisten i Span, vil
nok spille flest låter fra «Solidari-
ty Breaks» (2011), men også en del
fra solodebuten, «Ceramik City
Chronicles» (2008). Funky soul og
ballader i skjønn forening med et
svært band bak seg.

Hurra Torpedo
Total Eclipse Of The Heart
Tøff i pyjamas
Pokerface
De tre morsomme herrer i Hurra
Torpedo spiller på hvitevarer. De
gjør coverlåter, og disse tre er vel
bankers i settet i Parken. Men
Kristopher Schau, Aslag Gutt-
ormsgaard og Egil Hegerberg kan
komme til å overraske og hamre
løs med en eller annen obskur
versjon av en hitlåt de ikke har
framført før. Kanskje noe av Halv-
dan Sivertsen eller Sirkus Elias-
sen?

The Presidents
Lump
Peaches
Kitty
Tre korte låter som alle tikker inn
på under tre minutter i platever-
sjon. The Presidents Of The Uni-
ted States Of America fra Seattle
er like mye punk som pop. Ironi
og andre morsomheter vil domi-
nere både i tekst og i det musikal-
ske uttrykket. De sier kanskje noe
om Mitt Romney og Barack Oba-
ma også. Her er det bare å følge
med.

Seigmen
Döderlein
Metropolis
Hjernen er alene

Etter The Presidents skal Seigmen
fra Tønsberg dra oss inn i mer pre-
tensiøse og stemningsfulle sfærer
med sin symfoniske progrock fra

90-tallet. Lange låter skal presses
inn i et timelangt sett. Sjekk også
gjerne ut den nye dvd-en kalt
«Seigmen i Operaen». En monu-
mental og sterk konsertopple-
velse.

Roxette
Dressed For Success
The Look
How Do You Do
Dette blir en eneste lang hitseilas.
De kommer neppe til å spille mer
enn én låt fra fjorårets comebac-
kalbum. Roxette har selvsagt stor
forståelse for at folk aller helst vil
høre hitlåtene deres. Om du var
hekta på Roxette på 90-tallet, vil
du likevel helt sikkert komme til å
savne mange låter. Så store var de,
så mange hits hadde de. Drysset
av stjernestøv kommer til å bli
merkbart.

Daniel Norgren
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
Let Me Go
Who’s Knocking
Svensken med den store stem-
men får en tøff oppgave med å
være først ut på hovedscena lør-
dag. Han og hans musikere kom-
mer til å gjøre så godt de kan. Nor-
gren har gitt ut tre album, pluss
noe som bare fins på vinyl og digi-
talt. Dette blir en miks av blues,
soul og gospel, med en anelse Van
Morrison i stilen på de rolige lå-
tene.

Hellbillies
Den finaste eg veit
Ei krasafaren steinbu
Leite etter lykka
Tøff oppgave for Hellbillies å
plukke ut låter til en liten time i
Parken. De tar selvsagt høyde for
hva folk vil ha, og hvilke låter som
er deres mest kjente, men vil også
gjerne vise sin mer rocka og
komplekse side som de har vist på
sine siste album. Folkeligheten vil
uansett ligge i bunnen for settlis-
ten deres.

Sirkus Eliassen
Hjem til dæ
Før du går
Æ vil bare dans
Disse tre platinaselgende hitlå-
tene er selvsagt bankers. Pluss
«Opp ned, bak fram». De kommer
nok også til å framføre sin neste
single, som etter planen skal ut i
september. Her forventer vi også
litt mer enn det Sirkus Eliassen el-
lers leverer på konsertene sine
rundt omkring i landet denne
sommeren. De griper nok begjær-
lig muligheten til å gjøre noe eks-
tra på hjemmebane foran et elle-

vilt publikum.

Opeth
The Devil’s Orchard
Harvest
Ghost Of Perdition
Lang karriere. Mange fans å til-
fredsstille. Lange låter er et pro-
blem for Opeth i denne sammen-
hengen. Det blir ikke plass til så
mange. Halvparten av settet kom-
mer kanskje til å inneholde mu-
sikk fra fjorårsalbumet «Herita-
ge». Noe annet vil overraske. Men
noen gamle, lange spor bør det
også bli plass til. Noen hundre
kjernefans gleder seg helt sikkert
som barn til denne konserten.

Kaizers Orchestra
Hjerteknuser
Drøm videre Violeta
Tusen dråper regn
Alle disse tre låtene er fra Kaizers
sin til nå to album lange trilogi
om Violeta. Dette er nesten som
for pophits å regne. Keiserne
kommer også til å gå helt tilbake
til begynnelsen av sin karriere
med ”Ompa til du dør”. De vil også
spille «Maestro». En annen killer
live er «Støv og sand» fra Violeta
nummer to. Neppe noen overras-
kelser her. Bare en fet pakke med
et av landets tøffeste rockeband
akkurat nå.

The Prodigy
Smack My Bitch Up
Firestarter
Invaders Must Die
En lang karriere som hardcore
elektronikaband. Mye å velge
mellom. Men disse tre låtene kan
ikke britiske The Prodigy unngå.
Som headliner, og med litt mer
spilletid enn de andre på hoved-
scena, vil det bli plass til mye. Et
tips er å se og høre dvd-en kalt
«World’s On Fire» fra 2011, som er
et konsertopptak fra Milton Key-
nes i England. Mange av de sam-
me låtene som de gjorde der vil
nok bli spilt før Parken 2012 går
inn i historien.

Låtene du må sje

Kaizers. For mange er Kaizers Or-
chestra viktigere å få med seg lør-
dag enn headliner Prodigy. Bildet
er fra Blåfrostfestivalen. 
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Høydepunkt.
Roxette har
mange hitlåter
å ta av. Vi får
nok høre en hel
rekke av dem i
Rensåsparken
fredag kveld.
Foto: Kristin 
Ellefsen

Seks år etter. Seigmen holdt
konsert på Samfunnet i 2006. Fre-
dag er de tilbake. 

Populær. Jarle Bernhoft åpner
showet fredag og det er noen lå-
ter man bare ikke kommer uten-
om når det gjelder ham – for ek-
sempel «Stay with me». Bildet er
fra sist Bernhoft hadde utekon-
sert i Bodø – på Nyholmen i 2010.
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Garantert kjempestemning. Sirkus             
spille. Bildet er fra Blåfrostfestivalen           
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