PRESSEMELDING

Trang Fødsel til Sjørock
Trang Fødsel, Hans Bollandsås, El Cuero, Beist og Ola Buan Øien skal i år fylle den
intime festivalarenaen på Ekne under Sjørock 2018.
Det ligger dermed an til å bli nok en innholdsrik Sjørock på Ekne havn lørdag 1.
september, den sjette minifestivalen på like mange år. I fjor trakk Sjørock et rekordstort
publikum på 450, der mange kom båtveien.
Før Trang Fødsel og de andre bandene slipper til på den intime scenen i sjøkanten, vil
Arne Åsmund Wormdal kickstarte årets Sjørock med med sitt nyetablerte band “Beist”.
-

Vi tror bandet Beist vil trekke mye folk til kickstarten tidlig på kvelden, fordi
Arne Åsmund Wormdal gjorde stor suksess her for tre år siden. Folk som fikk
høre ham solo den gangen, nynner fortsatt på hans melodiøse musikk, sier Pål
Austeen, leder for Ekne Småbåtforening som står som arrangør for Sjørock.

Kickstarten etterfølges av følgende artister:
Trang Fødsel ble dannet i 1992 av lærerstudenten Hans Petter Aaserud, som våren
2018 har vært aktuell som en av musikerne i TV2-programmet “Hver gang vi møtes”.
Alle får vel sommerfeelingen av låter som “Kursiv”, “Drømmedame” og “Livet det er helt
ålreit”. Dette blir en hit-parade.

El Cuero fra Kristiansund er et rockeband som hovedsakelig spiller egenprodusert
Americana-rock, og har sluppet sju album siden starten i 2006. Bandet består av Brynjar
Takle Ohr, Håvard Takle Ohr, Tommy Reite og Vegard Strand Holthe. Bandet er listet i
Popklikk sin liste over beste album i 2017.
Hans Bollandsås fra Ler tar med seg bandet sitt til Sjørock 2018. Han og bandet

tar med seg bluesutstyret og svir av en heidundrende kvalitetskonsert som
mange vet står for høy blueskarakter.

“Beist”, med Arne Åsmund Wormdal i spissen, lager musikk inspirert av oppveksten
og livet i Orkdal. Første singel fra bandet, heter Råne-Ræser. Låten er allerede på Spotify,
og det er også sluppet en musikkvideo til singelen. Med seg har Wormdal Ole Jonas
Storli, Jon Krogstad, Simen Løberg, Sondre Mikalsen og Ragnhild Haugdal.

Ola Buan Øien fra Ekne debuterte som soloartist i 2016 med albumet «Min egen
vei». Andrealbumet «Slak line» kom i 2017, og begge har fått gode kritikker og
mye spilletid på ulike radiostasjoner. Ola gjør i år en enmannskonsert på Sjørock
der han i tillegg til utdrag fra sine to soloalbum presenterer låter som har betydd
mye for ham som artist.
Arne Åsmund Wormdal er også årets festivalkunstner på Sjørock.
Under Kickstarten blir det mulighet til å teste meget kortreist øl, tappet av ett av Eknes
mange minibryggeri. Utvelgelsen av årets festivaløl, skjer på under en konkurranse på
Maritim Dag tidligere på sommeren.

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 sammen sette en lun ramme rundt konsertkvelden.
– Det blir selvfølgelig salg av mat. 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.
Det er enkelt å ta seg til festivalen både med båt og bil.
– Båter fra hele Trondheimsfjorden setter hvert år kursen til Sjørock-festivalen, og vi
har plass til mange. Vi serverer også frokost søndag morgen for artister, båtgjester og
andre besøkende, sier Pål Austeen.

Vedlagte bilder til fri bruk er fra tidligere Sjørock-festivaler.
Ekne
https://www.facebook.com/eknesmaabaathavn/
Arrangør: Ekne Småbåtforening.
Kontaktperson: Pål Austeen – 901 47 531

