
 

Asmund Bjørken fiska småsei utafor Agdeneset i juni, med i 
båten hadde han sønnen Ove Bjørken som også spiller fele og 

gitar i orkesteret. Det samme gjør trommeslager Bjørn Krogfoss 
som forøvrig har spilt overalt, og dugde også som seitrekker. Litt 
avkobling innimellom swingjazzen er dem vel forunt. Med kikkert 
fra Storheia hadde vi kanskje fått øye på dem, men når de kom-

mer til Frosta på HS Festival er det en hel sekstett vi får høre 
og oppleve tett på.

 Den danske rockdronninga varmer opp for Åge & Sambandet i år og sammen med bandet sitt presenterer hun herlig 
dansk blues/rock. Michelle synger med innlevelse og det svinger heftig av det stødige bandet som består av : Jess 
Bonde - trommer, Søren Lund Hansen - Guitar, Mads Løkkegaard - Guitar, Thomas Quist - Bass, i tillegg til Michelle.

-
        topper lørdagskvelden, røffere og mer rocka enn 

noensinne. Det tar av når Åge synger Levva Livet
 på hjemmebane, for det er det vel på HS Festival?  

Åge er også en av initiativtakerne til festivalen i 
Småland, uten hans påvirkning hadde ikke festivalpros-

jektet havnet her. Åge er i sitt livs form, 
nytt album med nye låter, mange år på veien og 

et Samband som sprudler av spilleglede. 
Han synger for deg og meg på et mål vi skjønner, 

tiden for de frie fugler er her, 
kom og dans med Åge. 

Sambandet i 2005 er Gunnar Pedersen på gitar, Morten 
Skaget på bass, Steinar Krokstad på trommer,Skjalg 
Raaen på gitar, Bjørn Røstad på saksofon og Terje 

Tranaas på tangenter. 

Jepp, jämtene kommer, de lengter 
nok vestover og har nesten like 
mange norske tradisjoner som 
svenske når de trøkker på.  Vi 
feirer fred med søta bror og styrker 
båndene mellom Jämtland og 
Trøndelag med folkemusikk på 
ekte roc’n roll vis. Besetning 2005: 
Kjell Erik Eriksson, Jens Comen, 
Pedro Blom, Bjørn Høglund, Bosse 
Lindberg. 

En HS Festival skal  avs-
luttes på anstendig vis....og 
var det “hot” fredag kveld 
til de cubanske rytmene, 

blir det ikke stort bedre her. 
Danske “Bayous”...med 
svingende zydeco skal 

sørge for at de siste krefter 
tappes ut av et forhåpnings-

fuldt tilfreds publikum. 

Åge Aleksandersen og Sambandet 

M i c h e l l e 
Birkba l l e

Hoven Droven BayousGled dere som enda
 ikke har oppdaget 
dette folkrockbandet som 
har erobret både Europa og Amerika.

Asmund Bjørkens orkester 

Asmund Bjørken er  en levende legende og trakterer saksofon og 
trekkspill, her sammen med Per Olaf Green på vibrafon, trekkspill, 

piano og trompet, Oddmund Finseth på kontrabass og el-bass samt 
Rolf Skogtad på gitar og sang i tillegg til Ove og Bjørn.

Når det endelig er lørdag og kvelden kommer sigende 
med bølgende rytmer, sitrer det i hugen og dansefoten 
kan bli til rockefot. Vi har et herlig program for kvelden.


