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24 JULI24. JULI
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18.30 NINA & THE
BUTTERFLY FISH
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22.00 TIMBUKTU & DAMN!
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Konsert
THOMAS H. ARNTSEN
Kulturjournalist

Greatland på Hankø
Sommerkonsert i hotellhagen. 
På scenen: Hanna Gretland (vokal), 
Hans Petter Vestby (tangenter), 
Terje Severinsen (elektriske og 
akustiske gitarer), Runar W. 
Henriksen (4- og 5-strenget bass) 
og Bjørn Haugland (trommer/
perkusjon). 
Lyd: Tommy Gundersen og Jon 
Ragnar Slensvik. 
60 publikummere. 
Drøye to timer med pause.

5

Henning Forsberg var litt 
lei seg fordi Greatland 
kolliderte med andre 

arrangement på øya lørdag 
kveld. Men de 60 som kom fikk 
en solid dose at en godteripak-
ke som lød velsmurt, raffinert 
og med den nødvendige tilste-
deværelsen. Og publikum pas-
set selvsagt på å applaudere 
lenge og entusiastisk.

 HANNA GRETLAND har fått 
stupe ned i sin favorittgodte-
pose, og opp av den hadde 
vokalisten hentet låter som alle 
kler henne svært godt. Jenta 
kan formidle en sang, og rundt 
henne står fire staute karer som 

alle har vært ute en vinternatt 
før. Det kan høres, og det må 
også være et artig pluss at det 
er forbrødring mellom naboene 
ved elvens utløp. For Terje 
Severinsen på gitarer har 
startet en nytt liv, hevder han 
selv. Her er det ikke øs med 
rock'n'roll, men ryddige fill-ins 
og vakre fargelegginger. Og det 
er plenty luft i låtene. Men 
Terje får god plass til soloer.

RUNAR HENRIKSEN jobber for 
hyra. Bassisten byr på både på 
gode grooves, men viser også 
sarthet, ikke minst i tolkningen 
av Beatles' «For No One» som 

var veldig naken og stilren med 
bass og litt stryk.

Kapellmester Vestby råder 
over tre brett, og hans toner 
veksler fra blås i Steely Dan-
terreng til mer Pink Floyd og 
herlige orgelvariasjoner.

Bjørn Haugland er også trom-
meslager i Pulse of Floyd. Det 
kan nesten høres, for det er god 
dynamikk og god variasjon i 
spillet med bruk av to skarp-
trommer som god effekt.

De 19 låtene ligger i et terreng 
som er kupert, men med trygge 
stivalg. Og det er ikke sikkert 
du får den mest kjente cover-
versjonen av låten!

Småmagisk i hagen

HYGGET SEG: De var ikke så 
mange, men 60 hygget seg.

GODT SAMARBEID: Fredrikstad og Sarpsborg har satt sammen et dugende band. Greatland har du 
neppe hørt det siste ordet eller tonen fra. BEGGE FOTO: THOMAS HÖRMAN ARNTSEN

Klikk deg inn på www.f-b.no/
kultur/ut-i-dag. Aldri mer enn 
250 tegn. For mer informasjon, 
ring: 958 96 170.

Ut
           i dag

 ● DIVERSE

GAMLEBYEN MODELL-
JERNBANE
Gamlebyen Modelljernbane-
senter holder døren åpen hver 
dag gjennom hele sommeren. 
Opplev en togverden i minia-
tyr! Kl. 11.00 – 16.00.

GALLERI EMILIE
Benitas Bilder på Hvaler. 
Benita Tornholm stiller ut sine 
glade sommerbilder på Skjær-
halden også i år. Utstillingen 
åpner 2. juli kl. 12.00. Benita 
har med seg sin symaskin, og 
hun viser gjerne hvordan hun 
syr sine naivistiske bilder. Kl. 
11.00 – 17.00.

GALLERIET I BYHALLEN
Barnas Malekunstsenter ar-
rangerer utstillingen «Stage of 
Life» i galleriet i Byhallen. Barn 
og unge stiller ut malerier med 
temaer fra livets store og små 
begivenheter. Det vises bilder 
fra ritualer og merkedager 
som berører alle faser i livet i 
norsk kultur og i mer eksotiske 
kulturer. Utstillingen varer helt 
til 30. juli. Mange fantastiske 
billeduttrykk!

GAMLEBYEN
Barnevandring i Gamlebyen, 
Østfoldmuseene – Fredrik-
stad Museum, Tøihuset. Er 
du flink til å rope høyt? Kan 
du se både opp og ned, og 
telle? Er du flink til å opp-
dage ting? Bli med oss på en 
spennende vandring for barn 
i Gamlebyen! Du får høre om 
dyra i byen i gamle dager, du 
får høre gamle historier og 
du får hjelpe til å løse noen 
oppgaver. Hver dag kl. 13.00 
(6. juli – 31. august) Oppmøte: 
Fredrikstad Museum, Tøihuset 
(ved siden av kirken). Billetter 
inkluderer inngang til våre 
utstillinger. Vandringen varer 
i ca. 45 min. og avsluttes på 
museet i Tøihuset. Små barn 
må ha med seg en voksen. 
Fredrikstad Museum tar ikke 
ansvar for barna under vand-
ringen.

KULTURHUSET,  
GAMLEBYEN
Hvorfor trengs Miljøpartiet De 
Grønne, både lokalt i Fredrik-
stad og nasjonalt? Mandag 
6. juli, fra kl. 17.00 blir det 
grønn, politisk kveld i Gam-
lebyen Kulturhuset i regi av 
Miljøpartiet De Grønne (MDG) 
Fredrikstad. Møtet er åpent 
for alle interesserte, medlem-
mer og ikke-medlemmer. Une 
Aina Bastholm, rådgiver og 1. 
vara for Rasmus Hansson på 
Stortinget, kommer.


