Humorduo bråstarter Sjørock-festivalen 2017
Humorduoen Odd Ivar Berg og Knut Ola Vang bråstarter Sjørock-festivalen
2017 med innslag fra sin sommerrevy ROBUST. Det skjer fra klokka 19.15
på Ekne havn lørdag 26. august.
Mens humorduoen åpner minifestivalen blir det mulighet til å teste meget
kortreist øl tappet av ett av Eknes mange minibryggerier. Dette ølet ble på
Maritim Dag tidligere i sommer kåret til årets festival-øl på Sjørock-2017.
AC/DC-tributeband
Først ut blant på konsertsiden er AC/DC-tributebandet Ball Breakers fra Verdal.
– Ball Breakers vil tidlig i arrangementet spille en rekke kjente låter av
AC/DC. Festivaldeltakerne gjør derfor lurt i å ankomme til festivalstart for
å få med seg alle godbitene, sier festivalsjef Pål Austeen.
Austeen er leder i Ekne Småbåtforening som arrangerer minifestivalen for femte
år på rad.
Etter at verdalsbandet har gjort stas på AC/DC er det duket for nordtrønderske
Morten Reinås Band på den unike scenen i sjøkanten. Bandet spiller låter
innenfor sjangre tilpasset trioformatet bass, gitar og slagverk. Bandet består av
Roger Olsen på trommer, Dag Skevik på vokal, Gjermund Wollan på bass og
Morten Reinås på gitar.
Etter at Morten Reinås Band er ferdig, entrer Eknes egen Ola Buan Øien
havnescenen. Øien har lengre fartstid som gitarist i bandet Too Far Gone, og er
alltid svært populær blant publikum på egen hjemmescene. I september slipper
han sitt andre soloalbum «Veien videre», og han utelukker ikke at det kommer
noen drypp fra nyutgivelsen under konserten på Ekne.
Trøndersk rock
Når Øien går av scenen, kommer Tre Små Kinesere, med Ulf Risnes i spissen. Han
har med seg Lars Lien og Dag Erik Oksvoll, begge erfarne musikere med
bakgrunn fra blant annet Motorpsycho og Hver gang vi møtes. Bandet er kjent
for å levere en konsert av solid varemerke trøndersk rock.
– Avslutningsvis kommer bandet Blood On Wheels på scenen. Etter min mening
et av Norges beste rockeband, smiler Austeen som lover bredbeint, upolert,
rytmisk, melodiøs rock i toppklasse. Bandet består av medlemmer med fartstid i
Moving Oos samt Nullskattesnylterne
Festivalkunstner
I år er det Eknes egen Kirsten Marschhäuser som er festivalkunstner.
Marschhäusers kunst er variert og med mange uttrykksformer. Hun maler både
akvarell og akrylbilder, improviserer og leker med farger i maleprosessen.
Inspirasjon henter hun også fra naturens omskiftende uttrykk.
–

Det blir selvfølgelig salg av mat, og vi stiller med oppvarnede telt slik at
folk skal holde seg varme I høstkvelden. Det blir en spesiell stemning på

Sjørock når fakler, bål, morilden og høstmørket spiller på lag med
musikerne på scenen, sier Pål Austeen.
Undervannslys
Festivalområdet ligger delvis på land ved småbåthavna og på selve
havneanlegget. Det er enkelt å ta seg til festivalen både med båt og bil.
– Båter fra steder langs hele Trondheimsfjorden bruker å finne kursen til
Sjørock-festivalen. I år kommer også jekta Pauline, sier Pål Austeen.
Austeen legger til at Ekne Småbåtforening ønsker å skape en visuell og hyggelig
atmosfære rundt minifestivalen på Ekne havn. Undervannslys i sjøen, fakler
flytende på sjøen og fakler plassert inne på land vil sette en lun ramme rundt
konsertkvelden.

