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Fredag og lørdag 
arrangeres Tangen 
Rockfestival for femte 
gang, med tre 
plateslipp.
GEIR VESTAD
915 29 690 • gve@h-a.no

– Tangen Rockfestival er en idealis-
tisk organisasjon, som vil være med 
på å stimulere til musikalsk kreati-
vitet for barn og ungdom i nærom-

rådet til Tangen, ifølge Kent 
Frydenlund.

– Dette gjøres gjennom å arran-
gere en festival basert på dugnad, 
hvor alle artistene stiller opp veder-
lagsfritt. Festivalen gir hvert år til-
bake gaver av overskuddet. I fjor 
fi kk Tangen barnehage rytmiske 
instrumenter, og i år er det Tangen 
barneskole som får en gave.

– Festivalen er også en viktig 
arena for unge musikere som er til-
knyttet de kommunale musikkverk-
stedene i og rundt Stange 
kommune, slik at de kan få prøvd ut 

musikken sin på et lydhørt publi-
kum sammen med mer rutinerte og 
etablerte artister, sier Kent.

Festivalen har vokst seg sakte, men 
sikkert større for hvert år, både med 
tanke på publikum og artister. 

– I år har vi en solid pakke med 
band i to dager og ikke mindre enn 
tre plateslipp 

Av band som skal spille i år, kan 
nevnes Buzz Brothers, Cacadou, 
Armatage Shanks, Petajama, Hau-
gerom, Dead Amanda, Spikethroat 
og Aleister Kane. 

I tillegg er det fl ere «up & 

coming» band som Prevail fra 
musikkverkstedet på Hamar, Voga-
lize fra Vallset, Gorilla Storm fra 
Kongsvinger som har fått festiva-
lens UKM spot, og Mentally Mole-
sted fra rockeverkstedet i Stange. 

Pluss band med djupe røtter i 
Tangen som Th e Hoggorms, Sirraf, 
Major Vibe, Kong Kustus, Valeo og 
Buradina.

I 2008 startet de med å ha et eget 
arrangement på dagtid lørdag som 
var tilpasset barn fra tre år og oppo-
ver. Dette videreføres som en del av 
festivaltradisjonen også i år. 

Klart for Tangen Rockfestival

ERIK HARSTAD: Spiller med Buzz Bro-
ther på Tangen Rockfestival.

Hver søn dag for-
mid dag ben ker 
nær me re 500.000 
nord menn seg ved 
ra dio ap pa ra te ne 
for å høre guds tje-
nes ten i NRK P1. 
Nå på søn dag er 
det med Ole Ivars.
HAL VARD BER GET
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Helt si den 1924 har NRK sendt 
ra dio guds tje nes te på søn da ger. 
Med mel lom 400.000 og 500.000 
lyt te re er pro gram met Nor ges stør-
ste kir ke rom. For and re gang i his-
to ri en sen des søn dag 

dansebandgudstjeneste, med Ole 
Ivars som fram fø rer hele 10 san ger 
un der den ti me lan ge guds tje nes ten 
som ble tatt opp i Sel tid li ge re i 
som mer.

– VI HAR en gang tid li ge re hatt en 
slik dansebandgudstjeneste, da 
med Holms ve. Vi har ald ri noen 
gang fått så mye re spons et ter en 
ra dio guds tje nes te som den, for tel-
ler gudstjenesteansvarlig Ove Gun-
der sen i livssynsavdelingen ved 
NRK P1 i Trond heim.

Hva i alle da ger har dan se band i 
en guds tje nes te å gjø re, vil nok 
noen spør re. Gun der sen vet å for-
kla re:

– Ra dio guds tje nes te ne i Nor ges 
stør ste ra dio ka nal har tra di sjo nelt 
vært bygd rundt sal me sang og 
or gel mu sikk. Vi har vært opp tatt av 
å få til litt stør re va ria sjon i mu sik-
ken, og kom på tan ken, hvor for ikke 
kob le på dan se band mu sikk? Ole 
Ivars syn ger ikke for kyn nen de teks-

ter, men for kyn nel sen og det li tur-
gis ke er det pres ten som tar seg av, 
mens 

OLE IVARS BI DRAR med mer 
hver dags li ge be trakt nin ger. Pres-
ten knyt ter sang teks te ne til bud-
skap om tro, håp og kjær lig het, 
for kla rer Ove Gun der sen i NRK, 
som be teg ner dansebandgudstje-
nestene som en ny ska ping i ra dio-
ka na len. 

Gun der sen min ner om at det 
hver søn dag er 100.000 nord menn 
som går i kir ken, mens ra dio guds-
tje nes ten sam ler fem gan ger så 
man ge. Der for nø ler han ikke med 
be teg nel sen «Nor ges stør ste kir ke-
rom» på den tra di sjons ri ke ra dio-
guds tje nes ten.

DAN SE BAND MU SIKK LIG GER TIL 
dels nær opp til den tra di sjo nel le 
be de hus mu sik ken, me ner Ove 
Gun der sen.

 – Det er en mu sikk form som 

pas ser til kir kens bud skap, sier 
han.

Det er prost Paul Sku land som 
le der ra dio guds tje nes ten med Ole 
Ivars. Det er den sam me pres ten 
som ble lands kjent for å dri ve ut 
ufor klar li ge ån der el ler mak ter ved 
en bar ne ha ge på Otta for ikke len ge 
si den.

Da ra dio guds tje nes ten ble av vik-
let på Sel i som mer, skjed de det i et 
telt med hele 2.000 til hø re re. Også 
fær øysk ra dio sen der dansebands-
gudstjensten søn dag.

OLE IVARS SET TER stor pris på å 
få kom me på en ny are na som 
ra dio guds tje nes ten. 

– Jeg sy nes jo det er vel dig hyg ge-
lig at teks te ne mine blir fun net ver-
di ge til å bli fram ført i kir ke lig 
sam men heng. Mye av det jeg skri-
ver om har en un der to ne av livs fi -
lo so fi , sier låt skri ver Wil li am 
Kris toff  er sen.

– Jeg tror alle i Ole Ivars har et 

åpent sinn til kir ke lig rom og tro, 
uten at noen av oss kan be skyl des 
for å være blant de fl it tig ste kir ke-
gjen ger ne, sier Kris toff  er sen.

På en måte sy nes han ra dio guds-
tje nes ten er vi de re ut vik ling av de 
kir ke kon ser te ne Ole Ivars har hatt 
de sis te åre ne.

– I kir ken lyt ter pub li kum til 
mu sikk og tekst på en an nen måte, 
sier Wil li am, som for tel ler at det var 
en ver dig og tri ve lig stem ning un der 
gudstjenesteopptakene som ble 
gjort un der Dan se band fes ti va len i 
Sel.

Det te er san ge ne Ole Ivars fram-
fø rer i an dakts ti men i ra dio en: Vi 
le ver i hå pet, Alle vil vi leva, Stjer na 
te’n Ve bjørn Sand, Et bed re liv, Som 
i him me len, Eng le vakt, Med hån-
den på hjer tet, En får væra som en 
er, Sa me fol kets land og Jag trod de 
änglarna fanns.

Ole Ivars i andakt
KIRKEBAKKEN: Ole Ivars går nytt publikum i møte gjennom radiogudstjenesten søndag. Fra venstre Arne Willy Foss, Arild Engh, Ole Ødegård, Tore Halvorsen, William Kristoff ersen og Bjørn Elvestad. 


