


Mandal kino viser
«Olsenbanden jr.:
Mestertyvens skatt» og
«Sherlock Holmes».

Holum misjonsforening og
bedehusstyre har årsmøte i
kveld.

Filadelfia Mandal har
åpent hus med bønn og
samtale.

Klubb «tri-ti» på Betania
Vigeland.

Normisjons hyggestund
på Mandal bedehus i 
formiddag.

Vigeland bedehus inviterer
til trilletreff i formiddag.

Lindesnes LHL har årsmø-
tesamling i omsorgskafeen
i kveld.

Mandal driftsstyre har
møte i ettermiddag, med
påfølgende møte i Mandal
bystyre.

Senter for eldre i
Tidemandgården har tilbud
om middag, frisør, fotterapi,
dans og bridge.

Mandal frivilligsentral er
åpen, i dag med kafé og
datahjelp.

IT-kafé på Røde Kors-
huset.

Morgenbaderne samles i
svømmehallen.

Linedance i gymsalen på
Frøysland skole.

Grindheim ungdomslag
har bingokveld på
Ungdomshuset.

Seniordans 55+ på
Orelunden.
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Torsdag dag boken
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Av 
NILS BERNT RINDE

Mandal Bluesklubb gleder seg
til et vokalsterkt dameoppmø-
te på Venterommet. En som
også gleder seg er Gro Gahre
Hægeland. Vår lokale og plate-
aktuelle queen of soul ser fram
til å synge sammen med de
nasjonale bluesprofilene.

– Så gøy! var det første jeg

tenkte da jeg fikk henven-
delsen. Men også litt absurd at
jeg får bli med på noe slikt, smi-
ler Gahre Hægeland.

Hun har allerede øvd sam-
men med Rita Engedalen. I alle
fall på en måte.

– Per telefon! ler Gro, og
utdyper:

– Rita spilte, og jeg sang.
Etter en times tid syntes hun vi

virket så samkjørte at det ikke
var nødvendig med mer øving,
forteller Gro, som karakterise-
rer Rita
Engedalen som et
meget inklude-
rende og varmt
menneske.

Engedalen har
sammen med
Margit Bakken
utgjort «Damer i
blues». Begge har
en lang fartstid som artister, og
regnes blant de ypperste blues-
utøverne i Norge. Bakken
startet som barneartist, som
åtteåring, men det var først i
fjor at hun slapp sin debutpla-

te. Den kom etter stor suksess i
«Stjerner i sikte».

– Jeg blir ikke overrasket
om Bakkens debutal-
bum «On the other
side» blir nominert
til spellemannspri-
sen, sier bookingsjef
Oddvar Manneråk i
Mandal Bluesklubb.

Lørdagens kon-
sert blir en aldri så
liten musikalsk

workshop. Artistene tar med
seg både bilder og historier
som skal bakes inn i konserten.

– Vi gleder oss, enes Oddvar
Manneråk og Gro Gahre
Hægeland.

Gleder seg:
Distriktets
souldronning,
Gro Gahre
Hægeland, 
gleder seg til å
spille sammen
med bluespro-
filene Rita
Engedalen og
Margit Bakken.
Gleder seg gjør
også booking-
sjef i Mandal
Bluesklubb,
Oddvar
Manneråk. Han
regner med
stinn brakke på
Venterommet.

Blå damer på Venterommet

«Litt absurd at

jeg får bli med

på noe slikt»
Gro Gahre Hægeland

To ganger spelemannsnominerte Rita Engedalen 

og Margit Bakken står på scenen i Venterommet 

lørdag. Med seg får de distriktets egen souldronning,

Gro Gahre Hægeland.
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Av 

SIGNE MARIE RØLLAND 

– Nå er jeg skikkelig nervøs. Det
gjør det ikke bedre at det er så
mange jeg kjenner der inne, sier
Gro Gahre Hægeland til Lindes-
nes. Det nærmer seg pause i
konserten. Gjesteartisten fra
Mandal skal være med i andre
sett, og hun er veldig spent. 

Rita Engedalen og Margit
Bakken har turnert med «Da-
mer i blues», og flere steder har
de hatt med enten et lokalt kor
eller en gjesteartist. Da de skul-
le til Mandal, fremmet de sam-
me forespørsel og fikk høre om
Gro. Mandalitten øvde en time
på telefon med Rita Engedalen.
Før konserten lørdag fikk de for
første gang synge sammen live. 

– Jeg har vært med i blues-
band før, men jeg har sunget vel-
dig lite deltablues. Heldigvis er
Rita og Margit gode coacher. De
er to damer med fingeren i jor-
den, og de er fri for nykker. Jeg
har bare kjent dem et par timer,
men jeg føler jeg har fått to nye
venninner. Etter øvingen har vi
kost oss med middag, sier Gro. 

Inkludert i forestillingen 
Hun setter pris på at hun blir
helt inkludert i forestillingen. 

– Jeg jobber med mange pro-
sjekter, men dette blir ikke et
vanlig solistoppdrag. De stoler
så mye på meg at jeg blir inklu-
dert i forestillingen, og det set-
ter jeg stor pris på. I juni skal jeg
synge mer blues, sammen med

Smittys Corner
på Bragdøyafes-
tivalen, sier
Gro. 

Mange gledet
seg til å høre
Gro Gahre Hæ-
geland synge. 

– Hun er helt
fantastisk, og
jeg gleder meg
til noen for al-
vor oppdager
Gro og stem-
men hennes, for
det fortjener
hun. Hun har
en fantastisk

røst og går souldronningene en
god gang. Den soulstemmen
hun har er unikt for en hvit da-
me, sier Anette Storebaug, som
var til stede på konserten. 

Reise i blues 
Gjennom den første delen av
«Damer i blues», tok Margit
Bakken og Rita Engedalen pu-
blikum med på en reise blant
bluesens mange damer. Det ble
en stopp hos Janis Joplin. 

– På skolen ble hun kåret til
den verst kledde gutten. Hun
rakk bare å gi ut fire plater. 27 år
gammel døde hun av en overdo-
se. Janis Joplin hadde et forhold
til Kris Kristoffersen, og til be-
gravelsen hennes skrev han et
dikt, fortalte Rita Engedalen. 

Turen gikk også til Memphis
Minnie og Jessie Mae Hemphill.
Rita Engedalen fikk gleden av
besøke sistnevnte artist, et be-
søk som resulterte i sangen
«Yellow Moon». 

– Hun hadde fått slag og måt-
te sitte i rullestol, men alt hun
ønsket var å spille. Jeg ble vel-
dig beveget og rørt av det møtet,
og jeg skrev en sang om det, sa
Engedalen. 

Vant spellemannsprisen
Rita Engedalen har tidligere
spilt i Mandal, på en konsert 8.
mars, for to år siden. Hun vant
dessuten spellemannsprisen i
kategorien blues i 2006.

- Hun er den eneste kvinneli-
ge vinneren av en spellemanns-
pris i den kategorien, sier Mar-
git Bakken til Lindesnes. 

De syntes begge at Venterom-
met var et ypperlig sted å spille.

Begge synes de har lært og fun-
net ut nytt om kvinnelige blues-
artister. 

– Vi har valgt å ikke bare ta
kjente bluesartister, og har for
eksempel ikke tatt med Billie
Holiday. Mange av kvinnene i
bluesen hadde ikke så enkle liv,
men de har gjort mye viktig for
bluesen og innen musikk i det
hele tatt. Vi opplever dette som
ekte og ærlig musikk, sier Rita
Engedalen. 

Dyktig Gro
– Har dere noe formening om
hvor stor Gro kan bli?

– Jeg synes ikke man skal
tenke sånn. Man må heller gjøre
det man trives med, for musikk
er en lidenskap. Hvor stor man
blir, handler mye om flaks, og
det er mye opp til en selv. Men

jeg kan si at vi har møtt en vel-
dig dyktig Gro, sier Rita Enge-
dalen. 

Etter pausen fikk Margit
Bakken æren av å gratulere
Mandal Bluesklubb med treårs-
dagen. I pausen ble det solgt
lodd, og premiene var CD-er fra
kveldens artister. Inntekten fra
loddsalget gikk til Haiti, og det
kom inn totalt 4500 kroner. 

Nervene hos Gro Gahre Hæ-
geland var knapt synlige da hun
gikk på scenen med bluesartis-
tene, og hun leverte tidenes solo
på «Wait in the water» og «Love
me like a man». Publikum var
heller ikke vanskelige å be. De
sang gjerne med på «Lord help
the poor and needy» og «What
good can drinking do», før blå ti-
mer ble til små timer fylt med
blues.  

Fantastisk trio: Publikum sang med på «What good can drinking do», ble levert av Margit Bakken (fra venstre), Rita Engedalen og Gro Gahre Hægeland.

Fikk to nye venninner: Gro Gahre Hægeland (i midten) hadde bare
kjent Rita Engedalen (t.v.) og Margit Bakken noen få timer lørdag.
Men hun føler likevel at hun har fått to nye venninner.

Gamle venner på konsert: Frøydis Eriksson 
Erstad og Terje Magnussen likte godt musikken. 

Dameblues i blå timer
Stemningen på Venterommet var langt fra blue da

Gro Gahre Hægeland (40) fikk synge sammen med

bluesartistene Margit Bakken (42) og Rita Engedalen

(38) lørdag.



Mandal Frivilligsentral
og kinoen inviterer til
seniorkino med
«Invictus - de uover-
vinnelige» på plakaten.
Ellers vises filmene
«Dragetreneren», «Vin
i vrangstrupen» og
«Yohan - barnevan-
drer».

Frelsesarmeen i
Mandal har Knøttekor,
småbarnssang og
Superduper i ettermid-
dag.

Senter for eldre i
Tidemandgården har
tilbud om frisør.

Mandal frivilligsentral
er åpen, i dag med
datahjelp og felles 
formiddagsmat.

IT-kafé på Røde 
Kors-huset.

Mandal bridgeklubb
har samling på
Kjettingen.

Sang på Orelunden
dagsenter for eldre i
formiddag.

Morgenbaderne sam-
les i svømmehallen.

Lindesnes pistolklubb
har skyting i bunkersen
i kveld.

Halse ungdomslag
inviterer til bingokveld
på Ljosheim i Mandal.

Øyslebø bygdekvinne-
lag har møte på
Høgtun i kveld.
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Israelseminar i
Filadelfia
Lørdag arrangeres det
Israelseminar i pinse-
menigheten Filadelfia
Mandal.
Taler og
foredrags-
holder er
Mandalsmannen Roar
Sørensen (bildet) som
gjennom de seneste
årene
har vært
leder for
Israel-
arbeidet
ved
Livets
Ord i
Sverige.
Han har gjennom flere
år bodd og studert i
Jerusalem, og har to
mastereksamener fra
Hebrew University. Et
spennende og meget
interessant besøk hvor
toppaktuelle begivenhe-
ter blir presentert. Alle
er velkomne.

Arr.
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LØRDAG

6.
APRIL

Tirsdag dag boken
e-post:  redaksjon@l-a.no     fax: 38 27 10 02     telefon: 38 27 10 00

Lørdag 10. april er det

klart for et nytt møte

med Norges ledende 

bluesband, Spoonful 

of  Blues fra Notodden. 

Sist de gjestet Mandal

og Venterommet, i 2008,

trakk de fullt hus og

skapte kjempestemning.

Siden er det mange som har
etterspurt et gjensyn med den-
ne Mississippi-blues inspirerte
gjengen.

Siden Spoonful of Blues var
i Mandal sist, har de spilt inn et
album som backingband
for den kjente amerikanske
bluesartisten James ”Super
Chikan” Johnson;
”Chikadelic”. Dette albu-
met er nominert til ikke
mindre enn 4 Blues Music
Awards i USA.

Spoonful of Blues er et
av Norges mest-spillende
liveband både her hjemme
og i utlandet.

Bandet, som består av
Jostein Forsberg
(vokal/munnspill), Morten
Omlid (gitar), Jens Haugen
(bass) og Eskild Aasland
(trommer), er kjent som
”The Norwegian blues
rebels”. Musikken er dypt
forankret i Mississippis
dypeste bluesrøtter ispedd
djevelske rytmer til det mer
rocka uttrykket. På
Venterommet lørdag vil de
garantert skape stemning!

Jimmy Jazz varmer opp
Som oppvarming for
Spoonful of Blues stiller
Mandalsbandet Jimmy
Jazz. Jimmy Jazz kaller seg

selv ”Tre skitne arbeiderklas-
segutter fra Mandal by som
spiller gammel 70-tallsrock.”
De tre unge guttene gjorde stor
suksess i sin debutopptreden
på Venterommet i fjor høst, og
er nå igjen klar for å sette
publikum i god stemning før
Spoonful of Blues entrer sce-
nen.

Jimmy Jazz er senere i år
booket til den kjente Bragdøya
Bluesfestival i Kristiansand. I
tillegg skal de spille på
Røyknes Bluesfestival i
august.

Hektisk år 
Bluesklubben satser som van-
lig friskt. Tidligere i år arran-

gerte de en
kjempekon-
sert med
”Damer i
Blues”, Rita
Engedalen og
Margit
Bakken, sam-
men med vår
egen Gro
Gahre
Hægeland. I
tillegg til
Spoonful of
Blues, kan det blueselskende
publikummet glede seg til kon-
serter med Bjørn Berge,
Bergen Bluesband og ikke
minst    Trampled  Under   Foot. 
Mye bra blå musikk å se 

fram til, med andre ord.
Men først nå gjelder det å

møte fram førstkommende lør-
dag og få en skikkelig dose
rebel-blues.

Svein Frydnes

Comeback: 
Mange har
etterspurt et
gjensyn med
denne
Mississippi-
blues
inspirerte
gjengen.
Lørdag gjør
Spoonful of
Blues 
comeback på
Venterommet
i Mandal.

Varmer opp: Jimmy Jazz fra Mandal får oppdra-
get med å varme opp publikum på Venterommet
lørdag.

Spoonful of Blues til
Venterommet

Idrettens festdag
!""#$%&'#((#'$) #(($*(#&

+,-&,"*.,""#-$"/'&,0$123$,4'%"$5"3$167183

I anledning idrettens festdag gir vi ut
en spesialavis fredag 9. april.

Vil du være med og annonsere?

Ring oss på telefon 38 27 10 00
eller send e-post til annonse@l-a.no

!"#$"%$&'%#()##$*+,-.
/$&/$(#)012,)((33
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Mandal kino viser
«Date Night» og
«Prince of Persia».

Nattverdsmøte på
Konsmo bedehus i
kveld.

Bønnetime på Mandal
bedehus.

To i Mandal
Malerklubb (Inger
Johanne Lind og Eva
Ousbey) har utstilling i
«Kafé Hjerterom» på
sykehjemmet.

Senter for eldre i
Tidemandgården har
tilbud om frisør og
fotterapi.

Bingo på Holum
omsorgssenter.

Onsdag 26. mai 2010             LINDESNES  3
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Onsdag

dag boken
e-post:  redaksjon@l-a.no     fax: 38 27 10 02     telefon: 38 27 10 00
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Annonsedag 
onsdag 9. juni
Sommeravisen distribueres 
til hytteeiere + 5 kommuner

Materiellfrist
onsdag 2. juni

Kontakt annonseavdelingen:
E-post: annonse@l-a.no
Tlf. 38 27 10 00
Faks: 38 27 10 03
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Lørdag står Bjørn Berge

klar på scenen på Vente-

rommet, drøye to år

siden han sist gjestet

byen. 

I fjor ga han ut sitt 10. album,
«Fretwork», godt hjulpet av
Øyvind Staveland fra Vamp på
fiolin og Vidar Johnsen (ex-
Vamp) på vokal. Men til lørdag
klarer Berge seg alene på sce-
nen.

«Fretwork» er en plate med
mye selvskrevet materiale.
Dette er Berges, til dags dato,
mest varierte album. Det spen-
ner fra det sarte instrumenta-
le, innom deltablues, til det
mer energiske uttrykket som
Bjørn Berge er kjent for.
Fretwork betyr rett og slett
gitarhalsarbeid!

En ettertraktet liveartist
Bjørn Berge fra Haugesund ga
ut sitt første soloalbum i 1999.
Siden det har han jevnt og trutt
gitt ut nye album, med og uten
selvskrevet materiale. Berge er
én av Europas mest ettertrak-
tede liveartister, og spiller en
rå, gitarbasert bluesrock. På
det siste albumet har han imid-
lertid, med hell, blitt mer vari-
ert og avbalansert. Ikke minst
på grunn av Øyvind
Stavelands bidrag på fiolin og
bratsj. Denne kombinasjonen
har gitt låtene til Berge anner-

ledes atmosfære enn hva vi har
hørt tidligere.

2 x Spellemann
To ganger er Bjørn Berge
hedret med Spellemannsprisen
for beste bluesplate; i 2001 for
albumet «Stringmachine» og i
2002 for albumet «Illustrated
Man».

Selv om Berges siste album

er blitt mer variert og avbalan-
sert, skal vi ikke forvente en
rolig viseaften på
Venterommet lørdag. Bjørn
Berge er et fyrverkeri med sine
gitarer, og framfører sine låter
med masse patos og ekvilibris-
ke krumspring.

Mandal er et av utallige
stopp på Bjørn Berges pågå-
ende turné, som bringer ham

rundt hele Norge, i tillegg til
festivaler i Frankrike, Canada,
Tyskland og Danmark. Så her
er det bare å møte fram og få en
skikkelig dose Fretwork-blues.

Etter at Bjørn Berge har
gått av scenen, avsluttes kvel-
den med musikk fra den lokale
dj.

Svein Frydnes

Ventes tilbake: Bluesgitarist Bjørn Berge har lenge vært ønsket tilbake til Venterommet i Mandal.
Lørdag ventes han endelig tilbake. Her fra konserten på Venterommet for drøye to år tilbake.

Bjørn Berge tilbake

Vox Humana 
får skjenke
Vox Humana får skjenke øl
og vin på Kulturfabrikken
førstkommende fredag. Ko-
ret regner med ca. 80 gjes-
ter. Styrer for bevillingen er
Torunn Giskås. 

Forutsetning for tilla-
telsen er at arrangør stiller
med ansvarlig vakthold.
Vaktene skal ordne opp i
uønskede episoder og sørge
for at skjenkebestem-
melsene overholdes. Arran-
gør må også sørge for at det
tilbys alkoholfrie eller -sva-
ke alternativer. 

Får fradele
på Egeland
Rådmannen i Lindesnes
har godkjent fradeling av
en parsell til fritidsformål
på Egeland. Rådmannen
gjør i vedtaket oppmerksom
på at det må tas hensyn til
drikkevannsbrønnen til
Hans Hamre syd for den
omsøkte tomten.  

Ber Høgtun
om penger
Marnardal kommune ber
Høgtun kultursenter om
støtte til Marnarfestivalen.
Kultursjef John Erik Kris-
tensen ber om at Høgtun be-
taler 1415 kroner i bidrag til
inndekning av underskudd
fra 2008.

Kommunale 
kroner til juletrær
Rune Hansen på Fjellestad i
Marnardal har fått 13.000
kroner i kommunalt til-
skudd til juletredyrking.
Summen skal dekke 25 pro-
sent av Hansens godkjente
utgifter på 52.000 kroner.
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Undeland 
Misjonsgård ligger på
heia mellom Kvås og
Konsmo. Hver ons-
dag i juli
innbyr vi
deg og de
du vil be
med deg til møtesam-
ling på dette fine ste-
det. Førstkommende
onsdag taler misjo-
nær Egil Grindland,
og det blir sang av
Håland og Sveindal
musikklag. Etter
møtet blir det enkel
bevertning. Vel møtt!
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KONSMO
ONSDAG

5.
JULI

Mandag dag boken
e-post:  redaksjon@l-a.no     fax: 38 27 10 02     telefon: 38 27 10 00

En prisvinnende søsken-trio 

fra Kansas er klar for

Venterommet i Mandal.

Av 
SVEIN FRYDNES

Siden 2007 har Mandal Bluesklubb satset
stort for å servere Sørlandet god og under-
holdende bluesmusikk. Store, anerkjente
navn som Lousiana Red, Spoonful of
Blues, Otis Grand, Rita Engedalen, Vidar
Busk og Bjørn Berge har alle besøkt
Mandal og bluesscenen på Venterommet.
Men trioen som fredag 9. juli gjester
Mandal går alle disse en høy gang.

From Kansas with blues
Trampled Under Foot – navnet er tatt fra
den kjente Led Zeppelin-låta, og gir en
pekepinn på hvor de henter inspirasjon fra
– er for tiden det store bluesnavnet verden
over. Bandet har vunnet en rekke priser.
Blant annet vant de bandkonkurransen
under International Blues Challenge i
Memphis, USA i 2008. Dette i skarp kon-
kurranse med 120 band fra 11 land. I tillegg
ble gitarist Nick Schnebelen tildelt den
ettertraktede Albert King Award som kon-
kurransens mest lovende gitarist. Også i
2009 vanket det prestisjetunge priser.
Dette er et band som virkelig har markert
seg.

Med musikk i blodet
Trampled Under Foot består av søsknene
Danielle (sang/bass), Nick (gitar/sang) og
Kris (trommer/sang), alle med etternavnet
Schnebelen (dvs. Danielle heter nå
Hudspeth, etter å ha giftet seg). De har
spilt siden de var små, sammen som trio
eller i andre sammenhenger.

Begge foreldrene var musikere, og alle
tre søsknene begynte tidlig å opptre. Til å
begynne med sammen med faren, men
etter hvert også i forskjellige band.
Søsknene Schnebelen er nærmest kon-
stant på veien, 250 spillejobber i året er
bevis på det. Foreløpig har Trampled
Under Foot kun en plateutgivelse på sam-
vittigheten, ”May I Be Excused”. Høsten
2010 planlegger de imidlertid en ny utgi-
velse.

I Norge kom de ”unge og lovende” til
Notodden Blues Festival i 2008. Da vant de
alles hjerter, og i 2009 var de på 3.plass
over artister ønsket til denne Norges stør-
ste blues-festival, bare slått av Beth Hart
og ZZ Top.

Også publikummet ved Skånevik
Bluesfestival har lagt sin elsk på denne
power trio’en, og i år opptrer de der for
annet år på rad.

Lang kamps ferd mot kontrakt
Bookingsjef i Mandal Bluesklubb, Oddvar
Manneråk, forteller at det faktum at
Trampled Under Foot nå er klar for klubb-

jobb i Mandal er et resultat av beinhard
bookingjobbing. I utgangspunktet skulle
gruppen kun opptre på festivaler på denne
turneen, men hard jobbing av Manneråk
fra påske i fjor og fram til jul – og utallige
mailer til managementet – ble til slutt kro-
net med kontrakt om konsert.

Oddvar Manneråk forteller videre at
han, i likhet med mange andre, ble hektet
på Tramped Under Foot etter å ha hørt
dem på Notodden i 2008. Han har vært på
utallige blueskonserter opp gjennom
årene, men det han hørte fra Kansas-tri-
oen var noe av det aller beste han hadde
hørt på en blues-scene.
Manneråk avslutter med at han håper
mange tar turen til Venterommet fredag 9.
juli, og får oppleve dette fyrverkeriet av et
bluesband.

Når så du sist to venstrehendte gitaris-
ter i samme band? Og når så du sist en trio

med to like sterke
vokalister – en
mannlig og en
kvinnelig?
Sannsynligvis vil

du kun oppleve det når Trampled Under
Foot står på scenen i Mandal fredag 9. juli.
Så her er det bare å vite sin besøkelsestid.
Når du ser Trampled Under Foot opptre
skjønner du at bluesens framtid er under-
holdende og rett foran nesen di.

Mandals egne Blues Supply har fått det
ærefulle oppdraget med å varme opp for
Trampled Under Foot. Blues Supply, som
består av Johan Haugland (bass), Kjetil
Reithaug (gitar/sang) og Bjørn Ove
Eriksen (trommer), er et band som lager
egne versjoner av kjente og ukjente blue-
slåter. I tillegg sper de på med egenkompo-
nert materiale innen samme sjanger.
Bandmedlemmene har mange års erfaring
fra diverse band, innen forskjellige sjang-
re, og liker best å trå til med låter det er
litt fart i.

Dette lover godt for stemningen på
Venterommet fredag 9. juli.

Konsert: Trampled Under Foot fra Kansas City, USA, som fredag 9. juli er klar for konsert i
Mandal.

Stolt sjef: En stolt bookingsjef i Mandal
Bluesklubb, Oddvar Manneråk, gleder seg
til å se power-trioen Trampled Under Foot
på scenen på Venterommet fredag 9. juli.

Lokale helter:
Blues Supply fra
Mandal, som har
fått jobben med å
varme opp publikum
før Trampled Under
Foot inntar scenen.
Her fra en tidligere
opptreden på
Venterommet. 
F.v.: Kjetil Reithaug,
Johan Haugland
(nærmest) og Bjørn
Ove Eriksen.

Trampled Under Foot til MandalMandal kino viser 
«The Last Song, The
Twilight Saga -
Eclipse».

To i Mandal
Malerklubb (Inger
Johanne Lind og Eva
Ousbey) har utstilling i
«Kafé Hjerterom» på
sykehjemmet.

Vest-Agder-museet
Sjølingstad
Uldvarefabrik har 
daglige omvisninger,
åpen museumsbutikk,
ullverksted for barn og
utstillingen
«Rekonstruksjoner» av
Franz Schmidt. 

Vest-Agder-museet
Mandal har daglige
omvisninger og 
aktiviteter for barn 
i Andorsengården og 
i Vigeland Hus.

Kunst på Hatholmen
med Bård Breivik.

Kunstner Mette
Lilletvedt har sommer-
utstilling i Galleri Furuly
på Snik i Lindesnes.

Utstilling om Kråka
kan ses hos Marit
Stokke på Stokke i
Spangereid.

Senter for eldre
i Tidemandgården har
tilbud om frisør, 
fotterapi og middag.

AA møtes
i Tidemandgården 
i kveld.

Alanon har møte
i Tidemandgården 
i kveld.

Mandal handikaplag
har trening i varmt-
vannsbassenget.

Gå sakte-gruppen
samles på Piren, og
går tur langs
Sjøsanden eller 
i Furulunden.

Mandal Golfklubb
arrangerer kurs som
fører fram til grønt kort.
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Mandal kino viser Yohan-bar-
nevandrer, Shrek 4, Twilight-
Ecliipse.

Adventkirken i Mandal arran-
gerer bibeltime og guds-
tjeneste.

Bård Breivik skulptur og
objekter. Vestfløyen: Annette
Bryne akvareller. Kunst på
Hatholmen med Bård Breivik

Guitarmageddon på
Venterommet i kveld.

Vest-Agder-museet
Sjølingstad Uldvarefabrik
har daglige omvisninger, åpen
museumsbutikk, ullverksted
for barn og utstillingen
«Rekonstruksjoner» av 
Franz Schmidt. 

Vest-Agder-museet Mandal
har daglige omvisninger og
aktiviteter for barn i
Andorsengården og 
i Vigeland Hus.

Kunstner Mette Lilletvedt
har sommerutstilling i Galleri
Furuly på Snik i Lindesnes.

Lindesnes kystkultursenter
og Galleri Ramsalt holder
åpent.

På Minne kulturhus i Åseral
vises den tradisjonsrike
Bygdeutstillinga.

Art Café ved
Birkelandsvannet i Øyslebø
har utstilling med kunstner-
paret Emschermann/Ilardi,
som viser bronseskulpturer og
oljemalerier.

Kurt Vallenes har utstilling i
Dråben verkstedgalleri.

Fotograf Kai - Wilhelm
Nessler har utstilling i 
2. etasje i Nummer 10.

Mandal Malerklubb holder
åpent atelier/galleri/salgsutstil-
ling i Arresten - Den gamle
tingstuen på Sanden. Åpent
når flagget henger ute.

Kulturtorvet på Vigeland har
åpent museumsmagasin, viser
utstillingene; «Kystkultur» og
barnehageutstillingen «Maur i
Rompa», Galleri Gustav
Vigeland, kafe og bibliotek.

Loppemarked på Omland
skolehus i formiddag.

Antikk, samler- og salgs-
messe i flerbrukshallen til
Kyrkjebygd skole.

Gratis bryggekonsert md
Jan Engervik på Furuholmen i
kveld.
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Mandal kino viser Yohan-bar-
nevandrer, Shrek 4, Twilight-
Ecliipse.

Konsert i Holum kirke i kveld.

Sommergudstjeneste i
Kråkevika.

Sommerkafé i Filadelfia
Mandal i kveld.

Gudstjeneste i Mandal kirke i
dag.

Gudstjeneste i Skjernøy
kapell i kveld.

Gudstjeneste i Åseral kyrkje i
dag.

Bård Breivik skulptur og
objekter. Vestfløyen: Annette
Bryne akvareller. Kunst på
Hatholmen med Bård Breivik.

Vest-Agder-museet
Sjølingstad Uldvarefabrik
har daglige omvisninger, åpen
museumsbutikk, ullverksted
for barn og utstillingen
«Rekonstruksjoner» av Franz
Schmidt. 

Vest-Agder-museet Mandal
har daglige omvisninger og
aktiviteter for barn i
Andorsengården og i 
Vigeland Hus.

Kunstner Mette Lilletvedt
har sommerutstilling i Galleri
Furuly på Snik i Lindesnes.

Lindesnes kystkultursenter
og Galleri Ramsalt holder
åpent.

På Minne kulturhus i Åseral
vises den tradisjonsrike
Bygdeutstillinga.

Art Café ved
Birkelandsvannet i Øyslebø
har utstilling med kunstnerpa-
ret Emschermann/Ilardi, som
viser bronseskulpturer og 
oljemalerier.

Mandal Malerklubb holder
åpent atelier/galleri/salgsutstil-
ling i Arresten - Den gamle
tingstuen på Sanden. Åpent
når flagget henger ute.

Antikk, samler- og salgs-
messe i flerbrukshallen til
Kyrkjebygd skole.

Veteranbiltreff i Åseral i dag.

Lions Club Lindesnes
arrangerer drive in-bingo på
plassen ved Lindesnes 
ungdomsskole i kveld.

Trampled Under Foot med søsken-trioen Nick, Kris og Danielle Schnebelen fra Kansas City,
USA, er for tiden på festival-turné. Men heldigvis lot de seg overtale til å ta turen til Mandal
og gjøre en eksklusiv klubb-konsert på Venterommet. Det ble en suksess!

Trampled Under Foot
bød på en en helt 
spesiell konsertopp-
levelse, med kanskje
verdens beste blues-
band.
Søsken-trioen Nick, Kris
og Danielle Schnebelen fra
Kansas City, USA, er for
tiden på festival-turné.
Men heldigvis lot de seg
overtale til å ta turen til
Mandal og gjøre en eksklu-
siv klubb-konsert på
Venterommet.

Alle rykter som har gått
om Trampled Under Foot
(TUF) har fortalt om et
energisk, dyktig og sam-
spilt band. Og det beviste
de til fulle foran 280 ellevil-
le mennesker på
Venterommet fredag.

TUF åpnet blant annet
med Voodoo Woman, dedi-
kert til Koko Taylor, som
de hadde vært så heldig å
få være oppvarmere for før
hun døde i 2009. Etter dette
spilte de stort sett egen-
komponerte låter. Og det
svingte! Det ble en svett
aften på Venterommet.
Med så mye folk i salen,
samt slik heftig musikk,
skal det mye til å få kjølt
ned lufta. Men publikum
stortrivdes. Sjelden har
undertegnede sett et publi-
kum som har gitt en slik
respons til et band.

Og TUF responderte
med applaus for publikum,
for Venterommet og for
Mandal. Før konserten var
de blitt vist rundt i byen av
styremedlemmer i Mandal
Bluesklubb, noe de satte
stor pris på.

Publikumskontakten er
nevnt, den var fantastisk,
men størst av alt var
musikken. Samspillet.
Dyktigheten på de enkeltes
instrumenter.
Spillegleden.

Nick Scnebelen er en
viritous på gitar. Noe han
beviste under konserten,
og som i fjor gav ham den
prestisjetunge Albert King

Award. Broren Kris spiller
trommer som en gud! Og
tilbake var den gode, gam-
le trommesoloen; lang, seig
og rå. Og det på et heller
lite trommesett. En skal
være dyktig for at ikke en
trommesolo bare blir platt
og slitsom når instrument-
utvalget er begrenset. Og
på bass briljerer vakre
Danielle. En dyktig energi-
bunt med en utrolig utstrå-
ling. Sammen lagde de den
beste konserten Mandal
Bluesklubb har arrangert
på Venterommet.
Tilbakemeldingene fra
publikum var da også over-
veldende etterpå, og det
var bare blide fjes og tom-
melen opp da publikum
etter to timer ruslet ut i
sommernatta. Og han som
ene og alene hadde reist fra
Bømlo for å oppleve nok en
konsert med Trampled
Under Foot angret nok
ikke på turen.

Må bestå
Trampled Under Foot spil-
te 2 sett på en time hver. I
pausen fortalte bandet at
de turnerer året rundt, ca
250 spillejobber i året. De
trives veldig godt i hveran-
dres selskap; ”Vi har jo
familien rundt oss hele
tiden, noe som er trygt og
godt”, sa Danielle.

Til nå har de gitt ut 4
album (1 ”offisielt”, May I
Be Excused, samt 3 ”under-
ground”). I løpet av de nes-
te 6 månedene har de på
gang et live-album, dvd,
nytt studioalbum, samt et
album med Led Zeppelin-
låter. Det er bare å glede
seg!

På denne turnéen spil-
ler de som nevnt stort sett
bare på festivaler, med
unntak av Mandal og
Skedsmo. Etter konserten
på Venterommet gikk
turen til Åmål
Bluesfestival i Sverige og
så videre til Polen, før USA
står for tur. Men til høsten
er de igjen tilbake i Norge,
da for å kjøre klubbkonser-
ter. Trampled Under Foot

er sanne Norges-venner, og
gleder seg stort hver gang
de skal til Norge. Og de vil-
le veldig gjerne komme til-
bake til Mandal også under
den turnéen. Som nevnt
roste de, i likhet med
mange andre artister,
Venterommet som scene.
De håpet Venterommet vil-
le bestå som intimscene,
selv om det kom et nytt
kulturhus. Og undertegne-
de kan ikke være mer enig.

I pausen var det for
øvrig kun Danielle og Kris
undertegnede fikk prate
med. Nick stod for pau-
seunderholdningen (!), der
han spilte gitar og trom-
mer og sang alene på sce-
nen. For en utholdenhet.

Instrumentsoloene
2. settet ble om mulig enda
mer heftig enn første delen
av konserten. Her fikk vi
lange, sugende gitasoloer
fra Nick og en heftig bass-
solo av Danielle. Pluss nok
en trommesolo..
Sangmessig utfyller
Danielle og Nick hveran-
dre godt, med kraftig og
klar vokal. I tillegg fyller
Kris godt på på kor.

Under siste del av kon-
serten trådte også TUF’s
norske manager Rune
”Big-Rune” Myhren til som
gjesteartist på munnspill.
Og det på en imponerende
måte.

Avslutningsvis fikk vi
en rå versjon av Led
Zeppelin’s «Rock and
Roll». Naturlig nok, siden
gruppa er så inspirert av
nettopp Led Zeppelin at
band-navnet er hentet fra
en av Zeppelin’s sanger.

Trampled Under Foot er
store som artister. Men de
er ikke større enn at de
etter konserten stilte seg
opp ved utgangen og sig-
nerte plater og pratet med
publikum. Tre fantastiske
mennesker i et vanvittig
bra band. Vi får håpe det
ikke er lenge til vi ser dem
igjen.

På konsert: Svein Frydnes

Elektrisk aften
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Syforeningens 
utlodning
Misjonssambandets syfor-
ening har sin årlige utlodning
i Misjonssalen onsdag. Inger
Johanne Myrha holder
andakt og Marianne Lundevik
Landsnes synger for oss. Vi
har som vanlig
mange flott
gevinster og
god mat og kaf-
fe. Vi har solgt
en del lodd på hovedlotteriet
på forhånd, men alle kan få
kjøpt flere. Dette trekkes i
løpet av kvelden.

Vi håper dere vil sette av
denne kvelden og få en hygge-
lig samling hos oss i syfor-
eningen. Dere er alle hjertelig
velkommen. S. H.
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MANDAL
ONSDAG

21.
SEPTEMBER

Tirsdag dag boken
e-post:  redaksjon@l-a.no     fax: 38 27 10 02     telefon: 38 27 10 00

– MEST KJØPT –

• Vare, båt, hest, skap, bil, maskin, 
uni og tipphengere.

• 52 modeller m/totalvekt fra 750 - 3500 kg
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o Mandal, Bay Auto A/S
Tlf. 38 27 23 00

Mandal kino viser
«Kommandør Treholt
og Ninjatroppen» og
«Inception».

Filadelfia Mandal invi-
terer til menighetsmøte
i kveld.

Supertirsdag på
Frelsesarmeen med
småbarnssang, knøtte-
kor og superduper.

MF-foreningen har
møte på Holum bede-
hus i kveld.

Møtekveld på Valand
bedehus.

Kulturtorvet,
Lindesnes.
Maleriutstillingen 57°
NORD+ av Dag
Telhaug i 2. etasje,
åpent museumsmaga-
sin, Galleri Gustav
Vigeland, bibliotek,
museumsbutikk og
kafé.

Sava Brukskunst på
Sanden har åpen
salgsutstilling.

Lindesnes pistol-
klubb har skyting på
Skarstad i kveld.

Marnardal jeger og
fisk har åpen leirdue-
banen på Sløgedal.

Blomdalen
Jentekorps har års-
møtesamling på
Solborg i kveld.

Omland og Ime sør
jaktlag har elgmøte på
Omland grendehus i
kveld.

Senter for eldre i
Tidemandgården har 
tilbud om frisør.

Mandal IT-kafé har
åpent møte på Røde
Kors-huset, med spørs-
mål og veiledning.

Mandal bridgeklubb
har samling på
Kjettingen.

Sang på Orelunden
dagsenter for eldre i 
formiddag.

Morgenbaderne
samles i Mandal 
svømmehall.

Mandal Frivilligsentral
inviterer til datahjelp og
felles formiddagsmat.

Halse ungdomslag
har bingokveld på
Ljosheim i Mandal.

Utlodning for
bedehuset
Toftenes bedehus’
årlige utlodning til
inntekt for bede-
huset blir først-
kommende fredag.
Bedehuset blir
benyttet til et
omfat-
tende
barne-
og
ungdomsarbeid.
Vi er takknemlige
for gaver og all god
støtte til utlod-
ningen og bedehu-
set. Vi ønsker alle
hjertelig velkom-
men!

KAA

TOFTENES
FREDAG

www.l-a.no

luespioner klar for Mandal
Norsk blues’ pioner 

nummer én er snart 

klar for Mandal og

Venterommet: Hungry

John og Bergen Blues

Band!

Av 
SVEIN FRYDNES

Førstkommende lørdag er
norsk blues’ levende legende,
Hungry John tilbake i Mandal.
Sammen med Bergen Blues
Band kan han berette om et helt
liv i blues når de nå feirer sitt 30-
års jubileum siden deres første
album. Mandal er en av få byer
som får besøk av dette populæ-
re bandet.

Lang fartstid
Hungry John startet opp kun 15
år gammel, med bandet «Green
Onions» (oppkalt etter Booker T
& The MGs største klassiker).
Siden har han vært trofast til
bluesen.

Bergen Blues Band startet
opp i 1974, men debutalbumet
«Bergen Blues Band» kom ikke
før i 1980. Totalt ga de ut 3
album, før de skilte lag i 1985. I
år kom Bergen Blues Band for
første gang ut som CD, med
utgivelsen Best Of.

Hungry Johns liv har vært
en fantastisk reise i blues. Som
nevnt startet han opp bare 15 år
gammel, og karrieren kunne
fort fått en brå slutt; på en spil-
lejobb utenfor Bergen opplevde
bandet å bli steinet! Publikum
der var vant til listepop og gam-
meldans, og ville slett ikke ha
noe av dette «bråket»…

Sulten gatemusikant
I 1970-72 oppholdt han seg mye i
London, livnærte seg som gate-
musikant, brukte det han tjente
på å gå på festivaler og konser-
ter, og fikk husly i et student-
kollektiv. Han var konstant sul-
ten, og det var studentene som
ga ham navnet «Hungry John».

Etter å ha returnert til
Norge, fikk han spillejobb i

Bergen, og måtte ha seg et band.
Slik så Bergen Blues Band
dagens lys. Som nevnt kom før-
ste skiva ut i 1980, og åpningslå-
ta «Jump ’n shout ’n dance» ble
en hit i Europa, med suksess
bl.a. på «Europa-toppen» (et
europeisk hitbarometer på
radio, der hvert land ga poeng
til de beste låtene). Bergenserne
endte til slutt på en 5. plass.
Imponerende.

Hungry John’s største inspi-
rasjonskilde har vært – og er –
Muddy Waters. Det som var så
typisk med Muddy Waters spe-
sielt, og datidens legender gene-
relt, var originaliteten. De had-
de sitt eget særpreg, noe en hør-
te umiddelbart, og som en dess-
verre ikke finner tilsvarende av
i dag.

Reisebrev
Som nevnt har Hungry Johns

liv vært en reise i blues. Det kre-
ver for mye å komme inn på noe
særlig her, men han har fått
muligheten til å spille med den
ene legenden etter den andre;
Pete York, Alexis Corner, Paul
Butterfield for å nevne noen.

Noe av det han selv trekker
fram som en stor opplevelse, er
Tor Einar «Daumann»
Jacobsens prosjekt Chicago
Blues Meeting, som han fikk
være en del av i 1983-84.

Best inntrykk av hvordan
Hungry Johns liv har vært, får
en gjennom å høre sangene
hans. Flere av låtene John
Magnar Bernes skriver er som
reisebrev.

I 2003 fikk Bernes fortjent
bluesprisen på Notodden
Bluesfestival.

Lørdag er sjansen der, til å
oppleve Norges levende legende
innen blues, sammen med det
fantastiske Bergen Blues Band.
Jubileumsbandet består hoved-
sakelig av besetningen på
«Another Blues»-albumet, ban-
dets andre plateutgivelse som
kom ut i 1982.; «Hungry» John
Magnar Bernes, Ole Thomsen
(gitar), Willy Korneliussen
(trommer), Atle Johanessen
(gitar) og Aksel Fjæra (bass).

Til å varme opp før konser-
ten, stiller Mandals egne Jimmy
Jazz. Disse tre lokale unggut-
tene har tidligere hatt suksess
med sine konserter på
Venterommet, sist som oppvar-
mere for Notodden Blues Band i
april. Etter det har de bl.a. opp-
trådt på Bragdøya Blues
Festival.

Det ligger an til en fantastisk
konsert lørdag 25. september, så
her er det bare å kjenne sin
besøkelsestid.

Blueslegende: Førstkommende lørdag er norsk blues’ levende
legende, Hungry John tilbake i Mandal, sammen med sitt Bergen
Blues Band. PRESSEFOTO

BBB: Dagens utgave av Bergen Blues Band består av «Hungry»
John Magnar Bernes, Ole Thomsen (gitar), Willy Korneliussen 
(trommer), Atle Johanessen (gitar) og Aksel Fjæra (bass). Pressefoto

Jacob
Rubber Stamp

Jacob
Square



Under fjorårets
Notodden Blues Festival
kunne de smykke seg
med tittelen Årets
Union Bluesband. I år
har de vært Norsk
Blues-unions turnéband,
og lørdag entrer tromsø-
bandet The Urban Blues
Band scenen på
Venterommet.

De tre guttene i bandet The
Urban Blues Band elsker
musikk. De flørter gjerne med
andre sjangre, men det er i
«Texasblues-gata» de trives
best. Texasblues er en form for
country blues, som kjenneteg-
nes med tung bruk av gitarer
og sound. Sentrale texasblues-
musikere er/var Stevie Ray
Vaughan, The Fabulous
Thunderbirds og Johnny
Winter, for å nevne noen.

The Urban Blues Band
startet opp i 2006, og består av
Trond Johansen (bass), Birger
Meyer Gjedrum (cokal/gitar)
og Ottar Tøllefsen (trommer).
De spiller både egenprodusert
musikk og coverlåter. På årets
Blues Festival i Notodden lan-
serte de sin debut-CD, «The
Undertaker», som består ute-
lukkende av egenprodusert
materiale.

Union Bluescup
Som nevnt vant The Urban
Blues Band fjorårets
Union Bluescup. Dette er
en prestisjefylt talentkon-
kurranse, som hvert år
arrangeres av Norsk
Bluesunion i samarbeid
med Notodden Blues
Festival og flere andre
samarbeidspartnere.
Vinnerbandet får tittelen
Union Bluesband, og blir
premiert med bl.a. en tur-
né rundt i norske blues-
klubber og på festivaler.

Da The Urban Blues
Band vant konkurransen i
fjor, uttalte redaktør i
«Blues News», Rune

Endal: «Årets utgave av Union
Blues Cup hadde høyere musi-
kalsk nivå enn noensinne. The
Urban Blues Band leverte blu-
esrock i Texas-stil med overbe-
visning».
Førstkommende lørdag står de
altså på scenen på
Venterommet, og det er bare å
møte opp og la seg imponere.

That’s Why
Før The Urban Blues Band

entrer scenen, skal publikum
varmes opp av kristiansands-
bandet «That’s Why». Bandet
har eksistert siden våren 2008,
og består av Rolf Aronsen
(gitar/vokal), Rolf Yttersvik
(trommer), Hugo Andersen
(gitar/vokal) og Børre Safar
(bass/vokal og fra Mandal).

Medlemmene har vært akti-
ve musikere i diverse band
siden tidlig på 70-tallet innen
rock og blues. Repertoaret

består nå av egenproduserte
låter, samt coverlåter med
artister som John Mayall,
Johnny Winter, ZZ Top og Tom
Petty.
Så liker du den mer rocka blue-
sen, er det bare å møte opp på
Venterommet førstkommende
lørdag og glede seg over nok en
konsert i regi av Mandal
Bluesklubb.

Svein Frydnes

Frivilligsentralene i
Mandal og Lindesnes
inviterer til seniorkino i
formiddag, med filmen
«Sommerlunsj i
Roma» på program-
met. Kveldens forestil-
linger på Mandal kino
er
«Maskeblomstfamilien
» og «Nokas».

Møtekveld med James
Godly hos menigheten
Sentrum i Mandal.
«Power kids» på
Betania Vigeland i
kveld.

Holum kristelige ung-
domsforening arrange-
rer menighetsuke på
bedehuset.

Sava Brukskunst på
Sanden har åpen
salgsutstilling.

Lindesnes pistolklubb
har skyting i bunkersen
i kveld.

Mandal IT-kafé har
åpent møte på Røde
Kors-huset, med
spørsmål og 
veiledning.

Mandal bridgeklubb
har samling på
Kjettingen.

Sang på Orelunden
dagsenter for eldre i
formiddag.

Morgenbaderne
samles i Mandal 
svømmehall.

Mandal Frivilligsentral
inviterer til datahjelp og
felles formiddagsmat.

Senter for eldre i
Tidemandgården har
tilbud om frisør.

Halse ungdomslag 
har bingokveld på
Ljosheim i Mandal.

Spangereid Helselag
har mannekengoppvis-
ning på eldresenteret i
kveld.

Tirsdag 2. november 2010 LINDESNES  3

! kino

d
et

 s
kj

er
 i 

d
ag

! sport

! annet

! kultur

! religiøst

Bibelkveld
I Laudal blir det bibe-
lundervisning ved
misjo-
nær
Sven
Sørhus
på Menighetshuset
torsdag. Vi ønsker
alle hjertelig velkom-
men.

Misjonssambandet
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LAUDAL
TORSDAG

Formiddags-
treff på
Frelsesarmeen
Under onsdagens for-
middagstreff på
Frelsesarmeen i
Mandal
får vi
besøk av
Ingeborg
Irene Gautestad fra
Evje. Hun framfører
da sanger fra sin nye
CD. Andakten blir
ved Hildur
Fjeldsgård.

Sverre Petter
Alvsåker
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MANDAL
ONSDAG

2.
NOVEMBER

Tirsdag dag boken
e-post:  redaksjon@l-a.no     fax: 38 27 10 02     telefon: 38 27 10 00

www.interoptik.no
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Vi vet at våre progressive glass er markedets beste. 
For at du også skal være trygg gir vi deg 6 måneders 

Tilvenningsgaranti. Bestill en synsundersøkelse i dag! 

Interoptik Flekkefjord
Brogt. 20, tlf 38 32 27 06
Interoptik Mandal
Marnavn. 22, tlf 38 26 03 40

Interoptik Farsund
Barbrosgt. 5, tlf 38 39 11 22
Interoptik Lyngdal
Skolegata 4, tlf 38 34 46 66

Tromsø-blues: The Urban Blues Band fra Tromsø kan oppleves på Venterommet lørdag. Pressefoto

Tromsø-trio på Venterommet
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Med hele fem, ytterst lokale band
på scenen søndag 26. (eller 2. jule-
dag), blir det ny musikalsk rom-
julsfest på Venterommet – i blue-
sens tegn. Den fjerde i rekken.

Vi har selv opplevd det yrende
livet under romjulas store blues-
happening i Mandal. Og konser-
ten har ikke mer enn rukket å
etablere seg som «tradisjon», før
den nå altså blir en saga blott, vel
å merke i nåværende form - i Ven-
terommet. Like stor del av tradi-
sjonen er det at konsertene får et
svært lokalt tilsnitt, hvilket gjør
det hele til en fest for en større
del av Mandals befolkning. Blu-
esinteresserte – som andre. At
Venterommet igjen blir fylt til
randen er mer enn sannsynlig.

Powerblues
Det rene mandalsbandet «Blues
Supply» består av Johan «Master

Mechanic» Haugland på bass,
Bjørn Ove «Grandpa» Eriksen på
trommer og Kjetil «Red Tape»
Reithaug på gitar og vokal. Årlig
har «power-trio-bandet» 10 til 12
spillejobber. Ett av høydepunk-
tene fra dette året var vel gjerne
da de i sommer varmet opp for
det amerikanske anerkjente
«Trampled Under Foot», da de
gjestet Norge for fjerde gang. 

De lager egne versjoner av bå-
de standard- og mindre kjente
blueslåter, og kan også bidra med
noe egenkomponert materiale
innen sjangeren. 

– Og her er det bare reindyrka
blues, med låter av blueshelter
som Chuck Berry, Muddy Waters
og Howlin’ Wolf, i tillegg til egne,
da, sier Reithaug.

Signaturbandet
Synonymt med både Mandal Blu-
esklubb og romjulsblues og er
Mandal Bluesband.

– Det er jo bare romjulsblues

vi spiller på, sier gitarist og voka-
list Øyvind Liseth.

Med seg har han Hans Svind-
land på keyboard Jørn Normann
Johannessen på slagverk, Øy-
stein Sangesland på gitar og Ivan
Sagebakken på bass.

Som gjestevokalist finner vi
en gryende ung plateartist, Silje
Kåfjord, Mens Liseth blir degra-
dert til «andrevokal».

– Med andre ord; Mandal Blu-
esband, «featuring» Silje Kåfjord.
Det blir en noe roligere variant
av Mandal Bluesband med cover-
låter av blant andre Sheryl Crow,
Allison Krauss/Robert Plant,
Duffy og Jace Everett. Jeg har jo
spilt gitar for Silje i alle mulige
sammenhenger siden hun gikk
på barneskolen. Det var nå på ti-
de med en tilbakebetalingen, sier
en humoristisk Liseth.

Helt på bånn
Bandet med det tvetydige navnet
«Gode på Bånd» står for den noe
«hardere» bluesen 2. juledag.
Torbjørn Schmidt på trommer,
Georg Veggeland på bass, Tore
Malja på keyboard og sang samt
Frode Garshol og Audun Gar-
mann på gitar og sang. Flere av
medlemmene er synonyme med
rock’n roll-trioen «Har’kje ti’»,
som også har gjestet tidligere

romjulsblues. Her blir blant an-
dre Jimi Hendrix og Cream å
finne på repertoaret. Og «Gode på
Bånd» blir kanskje også enda
bedre med litt vokalhjelp fra
mandalsjenta Mariann Svend-
sen.

Gamemusikk
I alderen 20 til 23 år finner vi de
fem medlemmene i «Amiga-Egil
& the Joysticks». Lars Erik Jum-
bostar på gitar og vokal, som vi
også aner at vi finner i andre mu-
sikalske sammenhenger i løpet
av romjula. Bandet består ellers
av Gasen Steinsland på gitar,
Morten Saanum Bessesen på tan-
genter, Torbjørn Schmidt på
slagverk og Kristoffer Garmann
på bass. «Amigas» musikalske
helter tilhører imidlertid en tid,
lenge før de selv inntok verden og
spillkonsoller.

– Det begynte med at vi var en
gjeng som fikk dilla på en LP med
70-talls-bandet, nederlandske Fo-
cus, sier Garmann som sammen
med de andre bandmedlemmene
også fikk sansen for størrelser
som Stevie Ray Vaughan, Jimi
Hendrix og Ten Years After.

Gjengen i «Amiga» har hatt
både ett og flere bein innom en
rekke andre bandkonstellasjo-
ner, og er, tross ung alder, svært

erfarne.

Elevene
Som tidligere år skal en rekke
ungdommer fra 13 til 18 år vise
litt av det de har lært gjennom
blues-workshops i regi av blues-
klubben. «Spice Kids» kaller de
seg i år, og prosjektet har til nå
vært en suksess, der Silje Dani-
elsen (16) og Victoria Fjelde (18)
har fått en aldri så liten innføring
i det vokale blå landskapet.

– Vi har vel egentlig bare sung-
et hver for oss før, aldri sammen,
bare oss to. Og jeg har ikke pei-
ling på blues, men synes det er
gøy å synge det, sier Fjelde. 

– Jeg har vel mer erfaring med
litt lettere pop, tror Danielsen.

Av de ni bandmedlemmene er
der fire vokalister og to gitaris-
ter, som alle har gått «bluessko-
len». De øvrige er mer eller min-
dre hyret inn for anledningen.

De ni er i tillegg til Fjelde og
Danielsen, Karoline Askildsen
på vokal, Rebecca Løkling på vo-
kal og keyboard, Anja Gar-
mann på fløyte, Hans Jacob
Skaar på gitar,
Eirik Reithaug på gitar, Simen
Sløgedal på trommer og André
Seyfart Årnes på bass.

Synger blå toner: Victoria Fjelde (18) og Silje Danielsen (16) 
er primært vokalister, uten at bluesen til nå har vært en særlig 
vesentlig del av livet.

Byr på blues: PR-ansvarlig Svein Frydnes og bookingansvarlig
Oddvar Manneråk serverer søndag 26. desember blues av alle 
mulige årganger og karakterer.

Byr på gamle helter: Kristoffer Garmann tar med
seg en tilårskommen spillkonsoll, «Amiga-Egil &
the Joysticks» og byr på gamle helter.

Tidenes siste «Romjulsblues» på Venterommet 
beholder den lokale profilen. Og igjen får vi høre 
resultater av klubbens noe spesielle blues-
pedagogikk for nye generasjoner bluesmusikere.

 

 

 

 

 

Siste   romjulsblues

Tre
  Supply» «Blues og Bluesband» «Mandal

 
Bånd»,

 på «Gode henholdsvis på fellesskap i byr Reithaug Kjetil og Liseth Øyvind (t.v.), Garmann Audun band:
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