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3.
FEBRUAR

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

Gjelder torsdag 3. februar – lørdag 5. februar. Prisene gjelder så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil.  

Vi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

Rabatten er av ordinær pris 
og trekkes fra i kassen

Nye tilbud hver dag!

Superuke!

-40%
Torsdag 3/2
All frukt og grønt

Lørdag 5/2
Alle Noraprodukter, samt pizza, 
leverpostei, makrellfilet og sjoko-
ladepålegg fra Stabburet

Fredag 4/2
Alt kjøttpålegg fra Grilstad

-40% -40% -40%
NB! Gjelder ikke Strandaprodukter

Mandal Tlf. 38 26 16 94. Åpent 7–22 (8–20). Alltid fersk fisk fra kl 12.00 hver mandag.

Lørdag arrangerer

Mandal Bluesklubb 

konsert med Hard 

Luck Blues Band, der

mandalsvenn og 

setesdøl Oddvar «Sol»

Solheim er frontfigur.

Mandal Bluesklubb er klar for
et nytt blått år, og starter kon-
sertsesongen førstkommende
lørdag med rogalandsbandet
Hard Luck Blues Band.

Oddvar «Sol» Solheim er
opprinnelig setesdøl, oppvokst
på Evje, men har i en årrekke
hatt Rogaland som hjemfylke.
Bandet «hans» Hard Luck
Blues Band (HLbb) oppsto i for-
bindelse med et CD-prosjekt i
1991. Forløperen til HLbb var
Bald ’n’ Delicious, et bluesband
som bør være kjent for alle som

frekventerte ærverdige
«Lodsen» restaurant på 80-tal-
let.

I 1991 startet gitarist
Solheim CD-prosjektet «To the
Bone», og med fra Bald ’n’
Delicious ble Thomas O. Matre
på bass. Siden den gang har
Hard Luck Blues Band gitt ut (i
tillegg til «To the Bone») 2
album; «World of Trouble»
(1995) og «Unfinished
Business» (2001). I tillegg har
de skiftet besetning noen gang-
er. Dagens HLbb består, i til-
legg til Oddvar Solheim og
Thomas O. Matre, av Svein Ole
Fjelde (vokal), Arnt Ove
Kvernenes (munnspill) og
Vidar Støyva (trommer).

Hard Luck blues band’s
musikk spenner over et bredt
spekter, fra tradisjonell akus-
tisk blues til elektrisk Chicago-
blues. Opptredenene er heftige,
ispedd masse humor. Så her er

det noe for enhver smak.
Hard Luck blues band har

for øvrig gjort flere turneer
med bluesmusikere fra USA og
Storbritannia. Bl.a. sammen
med Peter Green, og Don Wise

(fra Delbert McClinton band).
Møt fram førstkommende

lørdag på Venterommet, og få
en god start på et nytt, godt
blues-år.

Svein Frydnes

HLBB: Hard Luck Blues Band, som førstkommende lørdag gjester
Venterommet. Pressefoto

Mandal kino viser «Sykt
lykkelig» og
«Paranormal Activity 2».

Filadelfia Mandal har
åpent hus for bønn og
samtale.

Menighetens årsmøte
på Betel Svennevik i
kveld.

Møtekveld med andakt
og sang på omsorgssen-
teret i Holum.

Formiddagstreff på
Vigeland bedehus.

Sava Brukskunst på
Sanden har åpent i dag.

Mandal seilforening
har årsmøtesamling i
seilerhuset på
Lillebanken i kveld.

Mandal kommune invi-
terer til informasjonsmø-
te om planarbeidet i
Strømsvika, i bystyresa-
len i kveld.

Diabetesforeningen har
temamøte med tips og
gode råd om trening og
mosjon, på Mandal
videregående skole i
kveld.

Senter for eldre i
Tidemandgården har til-
bud om middag, frisør,
fotterapi, bridge og dans
på Orelunden.

Grindheim ungdoms-
lag har bingokveld på
Ungdomshuset.

Morgenbaderne samles
i Mandal svømmehall.
Mandal Frivilligsentral er
åpen – i dag med kafé
og datahjelp.

Mandal IT-kafé har
åpent temamøte på
Røde Kors-huset.

Mandalsvenn til Venterommet

Gammel kjenning: 
Oddvar «Sol» Solheim,
frontfigur i Hard Luck
Blues Band, har 
gjestet Mandal mange
ganger før. Både med
gruppen Bald ‘n’
Delicious og med den
akustiske trioen
Rattlesnakes Daddies.
Dette bildet er fra
hans opptreden med
Smittys Corner under
Romjulsbluesen 2008.
Foto: Svein Frydnes



kl. 17.10 kl. 8.19  er 4 min. og 49 sek.
lenger enn i går 

Klarvær. Frisk bris, 
9 m/s fra vest.

5°

FLO OG FJÆRE SOLEN OPP SOLEN NEDDAGEN I DAG VÆRET I MORGEN
KL. 8.17 – KL. 21.07
KL. 1.49 – KL. 15.00

91 700 100

Å P E N  L I N J E

Sint? Glad? Undrende?
Slå på tråden til Lindesnes

Etterlyser 
temperaturvarsel
Diana Solstad er ivrig
leser av Lindesnes, og
får alltid med seg vær-
meldingen på baksi-
den i avisen. – Jeg re-
gistrer at avisen ikke
lenger har med tempe-
raturvarsel. Det irrite-
rer meg, for det synes
jeg er en meget viktig
opplysning å ha med.
Jeg håper den kan tas
inn igjen, sier Solstad
til åpen linje.

på tampen
www.l-a.

no prøv en bannerannonse

ring annonseavdelingen tlf. 38 27 10 00

Vellykket publikumsflørt

Tommy Unosen (26)
servicemekaniker, 
Kastanjeveien
– Jeg tror at hvis vi lar dem
være i fred, lar de oss være i
fred. Jeg tror ikke de kom-
mer til å gjøre noe skade. De
er jo samme gjengen. 

Anne Lise Schau (55)
husmor, Ime
– Jeg synes det er forferdelig
og jeg liker det ikke på grunn
av all volden og narkotikaen.

Bjørn Tore Bentsen (53)
vaktmester, Måkeveien
– Jeg har ikke noen spesiell
mening om det, men jeg
skjønner jo at det offentlige
har noe imot det.

Bjørnar Hageland (35) 
elektriker, Ime
– Kjenner dem jo ikke per-
sonlig, bare gjennom media.
Men det er jo ikke noe greit.

Hilde Bjelland (38)
fotolaborant, Ime
– Jeg vet for lite om dem til å
ha noen spesiell mening,
men det kommer jo an på
oppførselen.

Hva synes du om at Aviators i Mandal støtter Hells Angels? 

Oddvar Solheim og hans Hard

Luck Blues Band sjarmerte 

publikum på Venterommet.

Hard Luck Blues Band ga publikum det
de kom for lørdag – heftig, artig og dans-
bar bluesrock. I underkant av 100 men-
nesker danset og koste seg på Venterom-
met denne kvelden, og stemningen sto i
taket når Oddvar «Sol» Solheim tok med
seg gitaren ut blant publikum.

Til tross for tekniske problemer; Hard
Luck Blues Band (HLBB) sjarmerte Man-
dals-publikummet under konserten på
Venterommet lørdag kveld.

Det startet bra, med heftig, drivende
gitarbasert blues. Oddvar Solheim gnis-
tret på sin gitar, Svein Olav Fjelde og
Arnt O. Kvernenes backet hverandre opp
på vokal, mens Thomas O. Matre på bass
og Vidar Støyva på trommer utgjorde et

stødig komp. Men etter tre kvarter kapi-
tulerte miksebordet, og bandet måtte ta
en ufrivillig pause. Heldigvis ble feilen
rettet etter ikke altfor lang tid, og konser-
ten kunne fortsette.

Ny CD på gang
Hard Luck Blues Band har gitt ut tre al-
bum, det siste (Unfinished Business) i
2001. I løpet av året planlegger de å spille
inn et nytt album. Imidlertid har de nok
å gjøre; som HLBB, samt i diverse andre
konstellasjoner. Så det å finne tid til inn-
spilling er ikke bare enkelt.

På spørsmål om planene for den nær-
meste tiden, forteller Solheim og Støyva
at de har en del jobber på gang, spesielt i
Rogalands-området. Mellom 25 og 40 kon-
serter gjør bandet i året.

I tillegg til HLBB, har tre av medlem-
mene (Solheim, Fjelde og Kvernenes) et
sideprosjekt som kaller seg «Rattlesna-

kin’ Daddies». Da er det Delta- og Chica-
go-blues i akustisk innpakning som gjel-
der. «Rattlesnakin’ Daddies» gjestet for
øvrig Mandal i 2007.

The Sun and his Red Guitar
Hard Luck Blues Band er et showband,
som ønsker nærhet til publikum. Derfor
var det helt naturlig at «Sol» Solheim tok
med seg sin røde Gibson ut blant dan-
sende gjester. Også vokalist Svein O.
Fjelde oppholdt seg nesten like mye ute
på gulvet, som på scenen.

Oddvar Solheim er en naturlig frontfi-
gur i HLBB. Mye av musikken spinner
rundt hans gitarspill. Og han er en for-
basket dyktig gitarist!

Men også resten av HLBB er dyktige
musikere, med lang fartstid innen blue-
sen. Det er tydelig at de trives på scenen.
De har et stort repertoar å plukke fra, og
i hovedsak plukker de fra andre musi-

kere. Spesielt Jimmy Reed.
Når de gamle mestrene tolkes slik

Hard Luck Blues Band gjør, da er det en
sann fornøyelse og være på blueskon-
sert.

Svein Frydnes

Ut på golvet: «Sol» og hans 
røde Gibson skapte god stemning
blant publikum.
Alle foto: Svein Frydnes

Imponerte: Arnt Ove Kvernenes
imponerte på munnspill.

Slo an: Hard Luck Blues Band gjorde stor
suksess på Venterommet lørdag.
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Fredag 1. april (og det

er ingen aprilspøk)

entrer Dani Wilde,

Samantha Fish og

Cassie Taylor, også

kjent som «Girls with

Guitars», scenen på

Venterommet.

Av 
SVEIN FRYDNES

Navnet sier det meste. Ruf
Records Blues Caravan Tour
2011 presenterer tre av blu-
es-scenens mest populære
kvinnelige gitarartister på
en og samme scene.

Sammen med trommesla-
ger Denis Palatin er de klar
for å gi Mandal en god blues-
opplevelse.

Engelske Dani Wilde
synger med en varme og inn-
levelse, farget av den tradi-
sjonelle sangstilen til artis-
ter som Aretha Franklin.
Men hun henter også inspi-
rasjon fra unge artister som
Duffy og Joss Stone. Hennes
siste album, Shine, viser at
hun har blitt mer moden
som sanger, låtskriver og
gitarist. Paul Jones fra BBC
Radio 2 sier: «Dani Wilde
synger med mer overbevis-
ning og innlevelse enn
mange av de gamle
Mississippi Delta-legen-
dene».

Amerikanske Samantha
Fish er allerede, i en alder av
21 år, blitt omfavnet av et
kresent live-publikum i, og
rundt, hjembyen Kansas
City. Henne høyhælte, rocka
opptredener har vunnet
mange lojale tilhengere, og
bragt henne til scener som
Rosa’s Lounge i Chicago.
2011 ser virkelig ut til å bli
hennes gjennombruddsår.

Multiinstrumentalist
Cassie Taylor fra USA har
en god bagasje å bære på.
Hennes far er Otis Taylor,
kjent bluesmusiker fra
Chicago. Cassie har bidratt
på åtte av hans album, i til-
legg til å være gjestevokalist
på Gary Moore’s «Bad For
You Baby» fra 2008. Hun hyl-
les for sin scene-opptreden,
og «himmelske» stemme.
Musikalsk spenner hun fra
hjerteskjærende ballader til
rå blues.

Ruf Records har gjennom
de siste seks årene arrangert
«Blues Caravan», en årlig tur-
né gjennom USA og store deler
av Europa. Meningen er å få
fram nye, unge artister.
Artister som Ana Popovic og
Joanne Shaw Taylor har tidli-
gere fått sine gjennombrudd
bl.a. gjennom deltagelse i

«Blues Caravan».
Fredag 1. april ruller

altså årets «Blues
Caravan» inn i Mandal.
Vi håper mange finner
veien til Venterommet
denne kvelden, dette blir
en opplevelse utenom
det vanlige.
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Møte på 
bedehuset
Onsdag
ønsker vi
velkom-
men til
møte på Toftenes
bedehus i Mandal,
hvor Terje Fossdal
forkynner Guds ord.
Vel møtt!

Misjonssambandetm
ø

te
p

la
ss

en TOFTENES
ONSDAG

29.
MARS

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

se www.heleagder.net
telefon 810 68 090

Bredbånd 
til alle

Mandal kino viser
«The Fighter» og
«Black Swan».

Menigheten Sentrum
i Mandal inviterer til
møte med James
Godly i kveld.

SuperTirsdag på
Frelsesarmeen med
småbarnssang, 
knøttekor, Superduper
og salg av middag.

Formiddagstreff på
bedehuset i Holum.

Mandal Fotoklubb
stiller ut bilder i Kafé
Hjerterom på syke-
hjemmet i Mandal.

Sava Brukskunst på
Sanden har åpent i
dag.

Lindesnes pistol-
klubb har skyting i
bunkersen i kveld.

Mandal bridgeklubb
har samling på
Kjettingen.

Sang på Orelunden
dagsenter for eldre i
formiddag.

Morgenbaderne
samles i Mandal 
svømmehall.

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

Mandal
Frivilligsentral
inviterer til datahjelp og
felles formiddagsmat.

Spangereid
Båtforening har års-
møte på grendehuset i
kveld.

Bingokveld på
Ljosheim i Mandal.

Venninneblues: Girls with
Guitars (fra venstre:
Samantha Fish, Cassie
Taylor og Dani Wilde), som
fredag 1. april er klar for å gi
Mandals-publikummet en
skikkelig dose blues og rock.

Pressefoto

Gitarvenninnene 
klar for Venterommet





kl. 20.24 kl. 6.43  er 5 min. og 2 sek.
lengre enn i går 

Regn. Lettere utover
dagen. Liten kuling,

fra vest-nordvest.
8°

FLO OG FJÆRE SOLEN OPP SOLEN NEDDAGEN I DAG VÆRET I MORGEN
KL. 7.54 – KL. 20.01
KL. 1.20 – KL. 14.05

91 700 100

Å P E N  L I N J E

Sint? Glad? Undrende?
Slå på tråden til Lindesnes

Fant ring på 
kirkegården
Ruth Gundersen fant
en ring på kirkegården
i Mandal onsdag. Det
var en ring pyntet med
stein. Om noen savner
en ring, kan de få den
tilbake ved å kontakte
Ruth på telefonen,
sammen med en kor-
rekt beskrivelse av
ringen. Ruth treffes på
38 26 86 60.

på tampen
www.l-a.

no prøv en bannerannonse

ring annonseavdelingen tlf. 38 27 10 00

Folksomt: Det var mye folk 
foran scenen på Venterommet

fredag under «Girls with 
Guitars»-konserten.

Tente publikum på Venterommet

Presis kl. 22.00 kunne en stolt
Oddvar Manneråk i Mandal Blu-
esklubb ønske velkommen til
RUF Records Blues Caravan,
med Girls with Guitars (GwG).
GwG består av engelske Dani
Wilde (gitar), Samantha Fish
(gitar) fra Kansas City, USA og
Cassie Taylor (bass) fra Denver,
USA. Sammen med franske De-
nis Palatin (trommer) turnerer
de i USA og store deler av Euro-
pa som Girls with Guitars.

At Mandal bluesklubb fikk
besøk av dem var et scoop. I til-
legg til Mandal, er det kun Os-
lo/Skedsmo som i Norge får gle-
den av å få besøk av disse utro-
lig dyktige musikerne.

«Bitch»
Jentene åpnet med Rolling Sto-
nes’ «Bitch», og fra første tone
hadde de publikum i sin hule
hånd. I underkant av 200 men-
nesker hadde møtt fram på Ven-
terommet denne fredagskvel-
den, og de fikk en musikalsk
opplevelse de sent vil glemme.
GwG ledet publikum gjennom
bluesens verden på en fortreffe-
lig måte, med alt fra høyener-
gisk bluesrock til rolige, sarte
ballader.

Jentene er individuelt for-
skjellige i musikkstil og –smak,
sammen er de dynamitt.
Cassie Taylor er stolt over å kal-
le seg «Daughter of a Blues-
man». Som datter av velkjente

Otis Taylor har hun fått bluesen
inn med morsmelken. Likevel
er hun mest inspirert av jazz, og
artister som Billie Holiday.
Samantha Fish har latt seg in-
spirere av artister som Tom Pet-
ty, Howlin’ Wolf og ikke minst
Tom Waits.
Dani Wilde er den eldste av jen-
tene, 25 år gammel, og den med
mest erfaring. Hennes inspira-
sjon kommer mest fra Tamla
Motown-artister. Men hennes
største forbilde instrumentalt
er Peter Green. Og hvilken gud-
benådet gitarist hun er! Det fikk
publikummet på Venterommet
til fulle oppleve fredag. I tillegg
har hun en herlig rå vokal.

Tøffe bluesdamer
Som nevnt spente konserten seg
musikalsk over det meste av
hva bluesen dreier seg om. Vi
fikk høre smakebiter fra albu-
met jentene har gitt ut sammen,
samt fra deres egne utgivelser.

Til tross for ulikhetene jentene
imellom, fungerte de fantastisk
sammen.

Dansegulvet ble fort fylt opp,
publikum koste seg. Og det var
tydelig at jentene på scenen
storkoste seg! Som Cassie Tay-
lor sa: «Vanligvis må vi oppfor-
dre folk til å danse, her tar dere
initiativ selv. Det er så bra!».
Etter ca. 2 timer ble konserten
avsluttet med AC/DC’s velkjen-
te «Highway to Hell». Da var pu-
blikum i ekstase, og ville ikke
slippe jentene av scenen. Men
bandet hadde en lang kjøretur
foran seg neste dag, før de skul-
le holde to konserter lørdag i Os-
lo-området. Likevel tok de seg
tid til å skrive autografer til alle
som kjøpte plater av dem.
Svein Heltzén og Ole Henrik
Solberg var to av dem som kjøp-
te plater og fikk autograf. De
hadde tatt turen fra Kristian-
sand, og angret ikke på det: «Det
var en topp konsert. Vi liker tøf-

fe bluesdamer!», uttalte de før
de dro fra Venterommet.

Skryt til Venterommet
Før konserten fikk undertegne-
de en prat med jentene under
lydsjekken. Det var noen trøtte
jenter, som dagen før hadde
kjørt bil fra Danmark, gjennom
Sverige, til Mandal. Men lyd-
sjekken gikk bra, og forvent-
ningene til kvelden var store.

I likhet med alle andre artis-
ter Mandal Bluesklubb har hatt
besøk av, skrøt de av Venterom-
met. Ikke minst lydmann Alf
Hernes fikk stor ros.
Blues Caravan-touren med
Girls with Guitars startet i janu-
ar i Tyskland. I løpet av touren,
som kommer til å vare mer eller
mindre i 2 år, skal de innom det
meste av Europa, i tillegg til
USA og Canada. 

Tekst & foto: Svein Frydnes

I godt selskap: 
Mark Andersen og Helge 
Moland trives i selskap med
(f.v.) Cassie Taylor, Saman-
tha Fish og Dani Wilde. 
I likhet med nær 200 andre
mennesker var de kjempe-
fornøyde med fredagens
konsert på Venterommet.

Autografjeger: 
Svein Heltzén fra Kristiansand

sikrer seg autografen på 
nyinnkjøpt CD fra Samantha

Fish, Dani Wilde og 
Cassie Taylor.

Dani Wilde, Samantha Fish og Cassie Taylor i Girls

with Guitars entret scenen på Venterommet for å gi

mandalspublikummet en skikkelig dose blues. 

Og hvilken konsert det ble!
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Sist lørdag inviterte

Mandal Bluesklubb

til dansegalla på

Venterommet. 

På plakaten sto fjorårets
Spellemanns-nominerte
Eric «Slim» Zahl & The
South West Swingers. Til
å varme opp publikum var
byens egne Mandal Soul-
band hyret inn.

Hvilken, eller rettere
sagt – hvilke – konserter
det ble! Dette var to like-
verdige band, som ga pu-
blikum en skikkelig dose
swingende, dansbar blues.

Blues med trøkk
Først ut på scenen var
Mandal Soulband; 9 mann
og en kvinne på scenen, 4
blåseinstrumenter, 2 gita-
rer, bass, trommer og kan-
skje Sørlandets råeste vo-
kalist. Dette svingte det
av! Repertoaret besto av
låter fra James Cotton,
Delbert McClinton, B.B.
King og ikke minst – Kåre
Helland-Olsen. 

Bandet var samspilte,
flott gitarspill av Erik Jo-
hansen og Kåre Helland-
Olsen, tett og kontant
komp av Jørn Johannesen
(trommer) og Ivan Sage-
bakken (bass).

Men det som utgjorde
den store forskjellen, var
blåserekken. Her var folk
med solid bakgrunn fra
musikk-konservatorie og
storband; Trygve Rypestøl
(sax), Pål Gunnar Fiksdal
(trompet), Tore Bråthen
(trompet) og Jan Rune Pe-
dersen (trombone). Disse
ga Mandal Soulband et
vanvittig trøkk. Og publi-
kum responderte. Nær-
mest under hele settet til
Mandal Soulband var det

fullt på dansegulvet. En
respons som bandet viste å
sette pris på.

Bandet og blåserekken
er nevnt. Foran disse tro-
net Gro Gahre Hægeland,
med sin fantastiske stem-
me. Denne kvelden spilte
hun på hele sitt register.
Og samspillet mellom Gro
& Kåre var bare utrolig
flott (og da tenker vi ikke
på politikkens Gro & Kå-
re..).

Etter nær en time av-
sluttet Mandal Soulband

med en urframføring av
Kåre Helland-Olsens
”Svart Hav”. En vakker
ballade med et snev av as-
sosiasjoner til «Det Gode
Selskab».

Boogie på en bardisk
Eric «Slim» Zahl & The
South West Swingers had-
de litt av en oppgave med
å entre scenen etter kjem-
pekonserten med Mandal
Soulband. Men de innfrid-
de!

Eric Zahl & Co åpnet «I
came here to rock», og det
var nettopp det rogalands-
bandet gjorde resten av
kvelden. Her var det mye
up-tempo blues og rock.
Sanger av Ruby Turner,
B.B. King, Delbert McClin-

ton, Tim Wilson i tillegg til
egne låter fikk publikum
ut på dansegulvet.

Sjefen sjøl, Eric «Slim»
Zahl, var høyt og lavt; ute
blant publikum, oppe på
bordene, ut på utsiden av
lokalet og tilbake til sce-
nen. Et ubetalelig øye-
blikk var da han klatret
opp på bardisken og fikk
slukket tørsten, mens han
kjørte en skikkelig gitar-
solo. I tillegg til å være
showmann, beviste han
også at han var en habil gi-
tarist. Bak seg hadde han
stødig komp fra Roald
Brekke på bass og Atle
Strøm på trommer. For ik-
ke å glemme Mr. Boogie-
man, Øystein Undem, en

viritous på piano.
Nevnte Undem kunne

fortelle at bandet, som har
spilt sammen siden 2006,
holder konserter fra Man-
dal i sør til Svalbard i nord.
Stort sett spiller de i hel-
gene. I midten av juni er de
tilbake på Sørlandet, den-
ne gang for å gjeste Brag-
døya Blues. Albumet de-
res, Spellemanns-nomi-
nerte «DaddyO», er forelø-
pig eneste utgivelse fra
bandet. Men Undem røper
at de er i en prosess som
forhåpentligvis fører til ny
plate om ikke altfor lenge.
Fra nevnte «DaddyO» fikk
vi dessverre kun fire låter,
hvorav vakre «Rain (Tha-
t’s All Right)» avsluttet

kvelden.
Etter konserten var det

bare godord å høre fra pu-
blikum, enten de kom for å
danse, for å lytte, eller «ca-
me to rock».

Svein Frydnes
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Gitarsolo: Kåre 
Helland-Olsen fra Mandal
Soulband under én av sine
eminente gitarsoloer.

Fullt dansegulv: Dansegulvet var stort sett fullt under Mandal Soulbands opptreden Alle foto: Svein Frydnes

Blåsere: Blåserekka til Mandal Soulband. F.v.: Trygve
Rypestøl, Pål Gunnar Fiksdal, Tore Bråthen, Jan Rune 
Pedersen

Ut på dansegulvet: Erik Zahl var høyt og lavt, her på 
dansegulvet sammen med fornøyde publikummere.

Dansegalla på Venterommet
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Tingvatn’s Tinget
i Hægebostad
18. og 19. juni

Ønskes kontakt om
stands o.a. gå inn på

www.tingvatnstinget.com
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