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Velkommen til Småland og Frosta!

Velkommen til den 8. FrostaFestivalen!

Velkommen alle!

Det er med store forventninger vi åpner portene
til den 8. Frostafestivalen
fredag 16.juli.

Det er en glede å få ønske velkommen til Frosta og
Frostafestival i Småland.

Som vanlig har vi vært så heldige
at tidligere pubilkumssuksesser selv
har bedt om å komme på plakaten
igjen. Så dere har mye å se frem til,
blant annet meget dyktige musikere
fra Danmark og Sverige som kanskje det norske publikum ikke helt
har oppdaget ennå.
For første gang har vi gleden av å
presentere et fremragende engelsk
band, hvor det visuelle blir en opplevelse samtidig som Pink Floyds
musikk toner utover fjorden. Men
selvfølgelig blir dere ikke snytt for
trønderske godbiter – vi presenterer
i år såvel unge artister som band
med lang musikalsk erfaring.
Vi har forsøkt å sette sammen et
folkelig musikkprogram – musikk
for enhver ”gjennomsnittstrønder”. Noe dere hadde håpet på,
og forhåpentligvis også noe som

dere etterpå betegner som ”overraskende bra”.
Vi tror også at det nye forbedrede
festivalområdet vil gjøre opplevelsen enda bedre for deg som publikummer. At dette er Norges reneste
festival er jo med på å fremheve
opplevelsen og understreke festivalens motto; Hyggelig Samvær!!
Og til slutt vil jeg igjen takke
de mange frivillige som stiller opp
og sørger for at Frostafestivalen er
blitt et begrep og et varemerke i
den trønderske festivalkulturen.
Som arrangør er vi stolte over at vi
siden starten har utbetalt mer enn
700 000.- kroner til frivillige lag og
organisasjoner på Frosta! Festivalen
har derfor også på dette området
bevist at vi har stor betydning for
bomiljøet på Frosta.
Velkommen til den idylliske grenda Småland – på nordsiden av
Frosta!
Hallbjørn Stenhaug
Festivalsjef

I år er det 8. gang Frostafestivalen
arrangeres i Småland. Fra starten
i 2003 har det vært nødvendig
å utvide festivalområdet, og i år
er det gjort ytterligere forbedringer. Festivalområdet i Småland
fremstår nå som et av Trøndelags
beste: godt tilrettelagt, ved sjøkanten, god adkomst fra sjø og land,
og ikke minst trivelige og dyktige
mennesker. Og er værgudene på
vår side, vil idylliske Småland vise
seg frem fra sin beste side, med
kveldsola som tilskuer langt ut i
de små timer.
Å arrangere festival er krevende.
Det krever mye pågangsmot og ikke
minst arbeid. Frostafestivalen greier
år etter år å tilby arrangement av
høy kvalitet: kjente artister, godt festivalprogram, god mat, flinke medhjelpere og samarbeidspartnere.
Dette hadde ikke vært mulig uten

mye og stor frivillig dugnadsinnsats.
Det har festivalarrangørene nok et
år greid. Imponerende.
Frostafestivalen har et stort
publikum. Og for mange er dette
sommerens høydepunkt, der en
treffer slekt og venner, gamle
kjente, nye mennesker, hører god
musikk, spiser god mat med mer.
Her er det virkelig god anledning
til å hygge seg i fellesskapet og nyte
stunden.
Frosta har mye å by på – kom og
opplev!
Velkommen!
Frode Revhaug
ordfører

Foto: Frostingen
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Hellbillies på topp
Bandet er tilbake, bedre
enn noen gang.
Det er gått elleve måneder siden den
dramatiske ulykka da Aslag Haugen
falt fra en dårlig sikret scene og ble
hardt skadd. Alvorlig nakkeskade
ga grunn til bekymring, han fikk et
langt sykeleie. Stemmen måtte trenes opp igjen. To brukne håndledd
var også en del av skadene.
Men gruppas forgrunnsfigur er
tilbake!
Med ny plate, som har solgt mer
enn noen andre nyutgitte i år, stiller
Hellbillies sterkt med ”Leite etter
lykka”. Den holder seg på toppen
av VG-lista. Avisene gir både femmere og seksere. Det nye albumet
er litt skarpere, har enda litt mer
rock’n roll enn før, og dette blir
godt mottatt. De både fornyer seg
og finner tilbake til røttene. De har
truffet noe i den norske folkesjela og
møter de fleste, også dem som velger hardere musikklinjer. Muligens
er dette tolvte albumet det beste de
har laga noensinne.
Det er tjue år siden Hellbillies
starta. De har vært på veien, samtidig som platene har kommet jevnt.
Den første plata, ”Sylvspente boots”,
var amerikanske låter som de hadde
oversatt og gjort til sine. Den var
original da den kom, amerikansk
countrytradisjon på hallingdialekt!
”Sweet Rosie Jones” var blitt til ”Ho
Birgit Lien” – det kunne ikke vært
bedre. Hellbillies gjesta Småland
og FrostaFestivalen for to år siden.
Mange hadde nok ønska dem til-

bake i fjor, og det ventes mye publikum når de blir å finne på scenen
fredag 16.juli. Da vil de ha et enda
større repertoar å plukke fra.
Det kan ikke være lett for ei
gruppe med flere spellemannspriser og ei lang rekke suksess-låter å
velge hva de skal spille. Publikum
vil nok kreve gjenhør både av ”På
Ål stasjon”, ”Den finast eg veit”, ”Ei

krasafaren steinbu”, ”Birgit Lien” og
mange andre.
Hellbillies er et godt liveband.
De skaper stemning med sangbare
låter som folk kan utenat og kan
synge med på.
Det blir ganske sikkert et lykkelig gjenhør i Småland på fredagskvelden.

Country, rock
Skal på scenen fredag kl. 22.00

The Spirit of Pink Floyd Show
Det opprinnelige Pink
Floyd ble startet midt på
60-tallet. Gruppa spilte
først psykedillisk rock,
men utover 70-tallet ble
rocken mer progressiv.
Pink Floyd har solgt over 200 millioner album. The Dark Side of the
Moon lå på «Billboard Top 200» i
740 uker (mer enn 14 år) uten å
falle ut en eneste gang (1500 uker
totalt). Andre kjente album: Wish
You Were Here og rockoperaen The
Wall.
Helt fra starten på 60-tallet var
Pink Floyd opptatt av kvaliteten på
sceneshowene sine. De opptrådde
med fantastiske lyd- og lyseffekter.

en besetning på ni britiske musikere. Før de begynte å turnere
sammen i 2009, hadde seks av dem
allerede spilt Pink Floyds musikk,
og alle har bred musikalsk erfaring.
Showet er produsert med anerkjennelse av opprinnelige Pink Floydmedlemmer og det blir brukt originale Pink Floyd-effekter. Dette er et
stort lyd- og lysshow, som gir publikum en ekte Pink Floyd-opplevelse.
I løpet av året som er gått siden
bandet begynte å turnere, har de
vært over store deler av verden.
Suksessen er den samme enten de
spiller i en av Englands byer, Tokyo
eller Paris.
17. juli er det Småland, Frosta
som får oppleve The Spirit of Pink
Floyd Show.

The Spirit of Pink Floyd Show har

Progrock, lys- og lydshow
Skal på scenen lørdag kl. 23.00
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Generasjonsfest
Stemningen har alltid vært god lørdag
ettermiddag siden Frosta Festivalen
(tidligere HS-festivalen) så dagens lys.
Festivalen far, Hallbjørn Stenhaug,
har siden starten insistert på at også
de yngste skal kunne få sine festivalopplevelser. Sammen med mor og far,
eller besteforeldre for den saks skyld,
og det er ikke alltid de yngste som ler
høyest eller koser seg mest.
Familieunderholdning blir det også i år,

og denne gangen helt gratis – for hele
Frostas befolkning og alle andre.
For dem som aldri har vært på festival før, er dette anledningen til å få en
morsom og musikals festivaldebut.
Det er lokalt næringsliv som gjør dette
mulig. Coop Frosta, Aasen Sparebank
og Fribo trår til med sponsormidler til
et svært variert program.
Familieunderholdningen starter kl. 12.

Dina Misund
Dina Misund fra Møre er i ferd
med å gjøre karriere med sin
klokkeklare stemme og gitaren.
Det var singelen ”The World” fra 2008 som
fikk snøballen til å begynne å rulle, men hun
startet allerede som tiåring å spille gitar, og
var raskt i gang med å komponere egne låter.
Som trettenåring deltok hun for første gang

i UKMs landsmønstring.
I fjor spilte hun inn CD’en ”Listen” og
deltok i nettversjonen av X-faktor, Studio
X, som hun vant.
Dina er låtskriveren som alle forventer
store ting av. Stemmen blir ofte sammenlignet med Eva Cassidys, stort bedre kan det
vel ikke bli. Den unge damen har rukket å
gjøre seg bemerket som live-artist, og appellerer til et bredt publikum i alle aldre.

Showgirls og
Our Tones
Noen kommer fra
UKM (Ungdommens
Kulturmønstring).

Frostajenta Lena Marie Reitan
(dans) er ei av tre Showgirls fra
UKM på Frosta og er ”førstemann” på scenen.
Deretter følger et band fra
Melhus, Our Tones, eller Camilla
B. Rakbjørg & Band. Bandet består
av vokalist og fire musikere, og
denne gjengen deltok under landsmønstringa i Trondheim i juni.

Unge utøvere, dans og rock
Familieunderholdning lørdag
(nr. 1 og 2 på programmet)

Kenneth Aksnes
Verdalingen Kenneth Aksnes
har et navn man stadig oftere
støter på i Trøndelag.
Sammen med Askil Holm har han turnert
for MOT land og strand rundt, og han har
gitt ut plate. Den kom i vår og heter ”Hallo”.
Kenneth er kjent som en rocka scenepersonlighet, men har også i følge ham selv alltid
hatt sansen for de allsangvennlige refrengene.
De siste årene har han dessuten latt seg inspirere av country. I et intervju med Verdalingen
i vår innrømmer han at drømmen er å kunne
leve av å være Kenneth Aksnes, den litt røffe
karen med skjeggstubber og kassegitar, som
synger jordnært om livet.

Familieunderholdning

Familieunderholdning
Lørdag, innslag nr. 5

Lørdag, innslag nr. 6

En gjeng karer fra
Stjørdal og Meråker,
paa tur gjennom ulike
musikksjangere.
Bluegrass, country, irsk, blues og
folkemusikk er nært beslektede
sjangre i et akustisk musikklandskap. Folk Paa Tur framfører denne

akustiske musikken slik den er formidlet gjennom generasjoner. Her
er det masse fest og liv, rytme og
dynamikk med appell til publikum.
Sangen står sentralt hos Folk Paa
Tur. Foruten at det kores av full hals
i bandet, er publikum alltid velkommen i lydbildet.
Det er en travel gjeng, som

Folkemusikkinspirert, liv og rytme
Fredag kl. 18.30, og familieunderholdning lørdag (siste innslag)

er mye på farten i sommer. Da
Hallbjørn Stenhaug hyret dem til
Frosta Festivalen, var de allerede
book i Tydal på lørdagskvelden.
Dermed blir det helikoptertur fra
familieunderholdning i Småland til
kveldskonsert i Tydal.
Med seg til Frosta har de Ann
Helen Stamnsve fra Lassie n the
Lads, og noen av lad’ene (drengene). De er heller ikke kjent for å
spare på kruttet, så dette bør bli en
dynamisk kobling. Ann Helen har
spilt varmen i Smålands festivalpublikum før. Sammen med noen av
the Lads, og Folk paa tur, får hun
garantert liv i både folk og fele.

Foto: Bjørn Helge Larsen

Folk Paa Tur med
Ann Helen og gutter

FROSTA FESTIVALEN 2010 5

ANNONSEBILAG

Daniel Larsen

Sandefjordingen Daniel Larsen
har rykte på seg for å være
Norges snilleste godterimann;
han har delt ut godteri for over
to millioner kroner i barneshowene sine.
Han har drevet som tryllekunster, illusjonist
og ballongmodellør helt siden 1992, men

det er først de seneste årene han har fått
skikkelig vind i seilene, og han har klart
å etablere seg som en av få fulltids tryllekunstnere i Norge.
Barne- og familieshowene til Daniel Larsen
er fulle av humor og overraskelser. Han får
barna til å hyle, skrike og le, før de blir stille
av forundring over det magiske som skjer.
Daniels store varemerke er den enorme
kontakten han har med barna.

Familieunderholdning

Frosta
trekkspillklubb

De er kjent for å være trofaste, musikerne i Frosta
Trekkspillklubb. De er Frostas
gode musikalske feer, dukker
opp der folk samles for å ha ei
trivelig stund.
Spesielt har de gledet Frostatunet med musikk

Familieunderholdning

Lørdag, nr. 3 på programmet

Johan Piribauer

Johan Piribauer var et ukjent
navn for de aller fleste da
han sammen med bandet Gruvtolvan spilte på
FrostaFestivalen i 2007. – Et av
festivalens høydepunkt, kunne
vi lese i Frostingen.
Året etter skrev Adresseavisen det samme
da Frøya Festivalen var over, der både
Hellbillies og Åge Aleksandersen spilte.
Piribauer er en viserocker fra Lappland
som har vendt tilbake til sine røtter etter
noen år i Stockholm. Sammen med
Gruvtolvan har han turnert i Norge, Norden
og deler av Europa. Johan Piribauer og bandet framfører sterke melodier med tekster
som ofte har inspirasjon fra Lappland.
Poesi og samfunnsengasjement går hand i
hand, og låtene er vakre, både musikalsk

og tekstmessig.
Piribauer medvirket på den norske
samle CD’en fra høsten 2009 "Fight
Apathy" med låten "Snälla Gud jag vill
inte dö". Foruten Piribauer medvirket
Kris Kristofferson, Mick Fleetwood, Åge
Aleksandersen, Alexander Rybak og mange
andre norske artister.
Som soloartist har Johan Piribauer gitt
ut fire album, i 2008 spilte han inn et
sammen med bandet, alle har fått gode
kritikker. Når musikerne kommer til Frosta,
er det – hvis alt går etter planen- med et
flunkende nytt album ute.
På sin egen hjemmeside skrev Johan
Piribauer i mai: Kan offentliggöra ännu
en norsk festival som jag och bandet ska
spela på i sommar. Det är den underbara
Frostafestivalen där jag ju spelat med
Gruvtolvan tidligare.

Svensk progrock

Skal på scenen fredag kl. 24.00
og lørdag kl. 18.00

opp gjennom årene, ved diverse møter og
tilstelninger. Siden de ble spurt om å spille
under åpninga på den aller første festivalen
i Småland, da den ennå het HS-Festivalen,
har de deltatt hvert eneste år. De siste årene
under familieunderholdninga på lørdag.
Det gjør de også i år, til glede for flere
generasjoner.

Lørdag, nr. 4 på programmet

Peter Viskinde
Peter Viskinde, rocker og maler, besøker Frosta Festivalen
igjen. Viskinde har
et solid navn i dansk
rock, og har hele
sin karriære bygd
opp sin egen stil.
Han spilte i bandet
Malurt, og senere i
Big Fate Snake.
Etter at Peter Viskinde brøt
ut fra Big Fate Snake har
som soloartist gitt ut albumet ”Good Times” og høstet
mange lovord fra danske kritikere. Dette dobbelalbumet
inneholder både egne komposisjoner og gamle favoritter. Fra grenselandet mellom
pop, rock og country, blant
annet med Bob Dylan-låter,
har Peter Viskinde laget
musikk som betegnes som
glad, ærlig og personlig.
På Frosta Festivalen får
vi høre kjente
toner, som
Good Times,
No Woman
No Cry, Be My
Baby, Freight
Train og Baby
Blue.

Country, rock og pop

Skal på scenen fredag kl. 20.45,
og lørdag kl. 21.45
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Sie Gubba
Katzenjammer

Tre album på tre år er respektabelt av
trønderbandet! De er godt i gang med
ny plate, samtidig som de turnerer land
og strand nå i sommer.
Sie gubba er et svært populært live- og festband. De
skaper stemning, spiller god dansemusikk som går
heim hos de fleste. En fest der Sie gubba spiller er
garantert å trekke folk.
Bandet har holdt på like lenge som årets konfirmanter har levd, siden 1995. Det var på trekkspillfestival
i Tydal at fødselen skjedde. Til å begynne med spilte
de mest i lokalområdet, de kommer fra Ålen i Sør-

Trøndelag.
Så ga de ut cd, fikk kontakt med Torstein Flakne
(Stage Dolls), og med plate nummer to, ”Lynx’n”, ble
det skikkelig fart i sakene. Etter hvert fikk bandet ny
vokalist, Petter Øien fra Too far gone, og han ble ikke
akkurat noen bremse for Sie gubba.
Platene er kommet jevnt. ”Hemafrå” kom i fjor,
den solgte til gull temmelig fort. Mange mener den
er bandets beste.
Selv om navnet på gruppa kan gi oss bilder i hodet
av en gjeng sidrompa karer, kunne vi ikke tatt mer
feil. Den som klarer å la være å danse til Sie gubba i
Småland lørdag, må være døv.

Country, dansemusikk
Skal på scenen lørdag kl. 20.00

Foto: Kine Kvalstad

Chand midt i rockehistorien
X-faktor-vinneren fra Namsos
står på scenen i Småland fredag kveld. Gutten med utstrålinga og den hese stemmen vant
suverent med sin egen sang
”Diamanten” i vinter.
Han ble født i India i 1982, men kom til
Norge allerede som baby.
Samtidig med at Namsos ble Rock City,
vokste Chand Torsvik opp med musikken.
Han spilte overalt, og var en erfaren musiker
da han plutselig ble landskjent gjennom tv.
Debutplata hans kom i vår, den heter
”Kongeriket Norge”, og består av låter han
har skrevet på siden han var 16 år.
Chand har en mening med det han
gjør, som går ut over det å være musiker

og sanger. Trønderrockeren setter fokus på
hva han ønsker å bruke livet sitt til. Som
MOT-ambassadør vil han spre holdninger
om rettferdighet og et ønske om at andre
skal ha det bra.
Chand fikk tidlig kontakt med Åge
Aleksandersen og Terje Tysland. De har gitt
han tilbakemeldinger på det han har laga, og
selv om de har vært forbilder for han, har
han lært å følge sin egen inspirasjon.
I 2006 ble Chand Torsvik engasjert av
Rikskonsertene. Konsertene skapte ville tilstander a la Beatlesmania, og Chand turnerte
i tre sesonger.
Trønderrockeren følger fint i fotsporene
til de største på nasjonalt plan. Med Åge,
Tysland, DDE, Thomas Brøndbo og Askil
Holm, er Chand Torsvik i godt selskap, og
dette vet han å ta vare på!

Trønderrock
Skal på scenen fredag kl. 19.30
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Vømmølgutan

For tredje år på rad får
Frosta Festivalen besøk
fra Vømmøldalen, eller
egentlig Helgådalen oppi
Verdal.
I år er det 25 år siden Vømmølgutan
begynte å spille sammen. Navnet
fikk de tilfeldig, og har beholdt det.
Etter å ha fått med fele og trekkspill på slutten av 90-tallet, ble de i
1998 kåret til årets festivalorkester

på Selbufestivalen.
De to siste årene har de spilt i
Småland, og i fjor skrev Frostingen:
” Denne gjengen er bedre enn originalen. De spiller Rotmo sin musikk
med dyktighet og engasjement, og
det musikalske nivået er høyt”.
Fela til den ene eller den andre av
brødrene Larsen, Gjermund eller
Einar Olav, samt trekkspillet til P.A.
Røstad, har bidratt til å gi gutan et
solid musikalsk renommé. Selv uten

lurk skaper de stor stemning.
Etter Vømmølfestival og
Selbufestival, åpner de Frosta
Festivalen på fredag, og rett etter
konserten setter de seg i bilen og
kjører til Sel, der de spiller på dansefestival rundt midnatt. Senere står
Frøya Festivalen for tur.
Foruten spillejobbene, har
Vømmølgutan planer om å spille
inn nytt album, etter at det første
som kom i fjor, har solgt godt.

Vømmølmusikk
Skal på scenen fredag kl. 17.30

Four Jets spiller igjen
De to siste åra har
Trondheimsgruppa vært
på veien akkurat som i
gamle dager.
Fire unge gutter starta i Ila i
1963. Den gangen var de et ekte
Shadowband, inspirert av instrumentalbandet til Cliff Richard.
Etter hvert utvikla de sin egen stil,
begynte å synge, og ble et av de
mest populære bandene i landet.
De har hatt mange hits. ”Ulvilla”
var på alles lepper, og Verdalselva
ble plutselig landskjent som elva
man hoppa i om man ikke fikk
pølse!
Four Jets kan brukes til mangt,
og de har spilt både i ærverdige

Grieghallen i Bergen, og i Tore på
sporet i NRK.
Besetningen har skifta mange
ganger, og det er lenge siden de
bare var fire jet’er.
Vi har sett før at de gamle er
eldst. Åge har regjert i Småland
siden Frostafestivalens start.
Difference gjorde kjempesuksess
da de kom, og Stage Dolls hadde
ingen problemer med et publikum
de kunne vært både foreldre og
(nesten) besteforeldre til.
Så det er god grunn til å vente
en knallavslutning på årets festival
når Four Jets spiller oss inn i lørdagsnatta i Småland.

Gammelpop
Skal på scenen lørdag kl. 00.30
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Informasjon:
Matservering
I år er det en gammel kjenning
som står for matserveringa.
John Erik Sporild har laget mat
til sultne festivaldeltagere før.
Biffsnadder, grillmat og en fiskerett står på menyen. Og noe som
aldri har vært servert på Frosta
Festivalen tidligere: kinamat.

Parkering
Parkeringsplass finnes ved Arne
Auren, moloen, Kåre Riseth
og ved gartneriet på toppen av
Smålandsbakkan.

Camping

”På sporet av Småland”,
sto det i Frostingen da
Hallbjørn Stenhaug for
8 år siden kunngjorde at
Tore Strømøy skulle være
konferansier under HS
–festivalen.
Tore-på-sporet var nesten like stort
som Åge! At han skulle komme tilbake hvert år, var det ingen som så
for seg, men slik har det gått.

Etter som Åge ikke spiller i år,
står Tore Strømøy og Frosta trekkspillklubb igjen som de eneste som
har vært med siden starten.
Tore og festivaldeltagerne er
blitt som gamle kjente etter hvert.
Frøyværingen er den røde tråden
som binder programmet sammen
så vel under familieunderholdninga
som på kveldstid. Ingen innbyr i
større grad til Hyggelig Samvær
under Frosta Festivalen enn Tore
Strømøy.

Slik finner du Frosta og grenda Småland hvor Frosta Festivalen arrangeres:

Gjestehavn
Det er Småland båtforening som
står for plassering av gjestebåter
på havna. Det er ikke mulig å
reservere båtplass på forhånd.
Kontakt båtforeninga ved Roald
Haugen mob. 982 21 237.

Transport
Nattbuss med avgang like etter
siste konsert begge kvelder.
Billettpris pr. person: 80
kroner.Ruter:Buss 1 kjører:
Nordbygda/ Vågen/ Sentrum.
Buss 2 kjører: Sentrum/ Rygg/
Neset/ Tautra/ Vikaleiret/
Sentrum.

Billetter
Billetter kan kjøpes hos COOP
Frosta tlf: 74 80 91 50, via www.
billettservice.no eller tlf. 815 33
133, og på Posten. Forsalget hos
Coop Frosta avsluttes fredag
16/7 kl. 12.00.
Priser ved forsalg:
Festivalpass ungdom (1217 år) kr. 550,- (700,- ved inngang)
Festivalpass voksen kr. 900,(1200 ved inngang).
Dagspass kr. 550,- (700 ved
inngang).
Barn under 12 år har gratis
adgang til alle konserter.

NB!
Alle har GRATIS adgang lørdag
kl. 12- 16!
Det er Fribo, Aasen Sparebank
og Coop Frosta som inviterer.
www. frostafestivalen.no

Layout: Frostingen

Tore fortsatt på sporet

Frosta Festivalen inviterer til festivalcamp ytterst på Frostalandet,
på Hauganfjæra camping.
Korttidsplasser i sjøkanten stilles
til disposisjon for campingvogn,
bobil eller telt. Flere plasser i
skogen. Adgang til WC og sanitæranlegg, samt eget kjøkken
for campere. Kontakt Thorleif
Kristian Haugan på mob. 951
76 388.

