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           Kjære publikum, velkommen til årets familiefes-
tival midt i Trondheimsfjorden. I år er programmet så 
stjernespekket og spennende at det vil gå inn i histo-
rien som en av de store begivenheter i MidtNorden.Vi 
jubilerer i fredstid med å gi festivaldeltakerne en ufor-
glemmelig opplevelse i musikken og fredens tegn.          

 - 23 konserter på tre dager!

Hopalong KnutKl 21: Et 
trøndersk 

ska-band med 
strålende kri-

tikker for sin nye 
cd og  knall kon-
sertomtaler i de 

fleste norske 
aviser er klare for 

HS festivalen. 

P.A.Røstad 
jr Orkester
Både Petter Andreas 

Røstad senior og 
junior kommer i 
samme orkester 

torsdag kveld. Senior 
er–27 modell og har 
med sitt trekkspill 

blitt en nestor i 
norsk og svensk 

gammeldansmusikk.. 
Med på laget er også  
felspellmann Einar 
Olav Larsen,  tolker 
av slåttetradisjonen 

etter Hilmar 
Aleksandersen, her i 
rytmisk driv med ......

Michelle Birkballe

P.A.Røstad jr kl 22:30

Vi er spesielt  stolte over  å introdusere  Hopalong Knut 
med Kristin Jensen fra Frosta på vokal. 

DDE
 Torsdag 7.juli kl. 16:30 
Frosta Trekkspillklubb 

drar for tredje år på  rad 
i gang årets HS Festi-
val, og de varmer  opp 

scenen for selveste DDE, 
trønderbandet  som har 

nådd de fleste 
høyder i vårt rike. 

 HS Festivalen 
har samar-
beidsavtale 

med Helitrans 
og dermed 

får DDE luft-
transport til 

kveldens neste 
spilling.Med ny cd-utgivelse og skikkelig trøkk kommer  

Bjarne Brønboe & co tilbake for å spille på HS -Festival.

 Når klokka har pas-
sert 19 er scenen igjen 
klar for en  spennede 
konsert med Michelle 
Birkballe, danskenes 
nye bluesdronning som 
skriver og synger tek-
stene sine på dansk. 
Bandet hun har med 
består også av: Jess 
Bonde -trommer, Søren 
Lund Hansen -Guitar, 
Mads Løkkegaard -Gui-
tar, Thomas Quist -Bass, 
i tillegg til Michelle på 

gitar og sang.

 trommis’  Anders 
Klode, på saksofon 

og vaskebrett- Henrik 
Møller, med gitar/fiolin/

mandolin- Bent Skourup, 
gitarist - Preben Eriksen 
og Jens Peter Sonne på 
vokal og bass, - varm og 

livlig dansemusikk før 
tonene stilner i natten.

Etter midnatt er det klart for første møte med danske 
”Bayous”...som spiller sydstatsmusik (zydeco/
cajun osv..fra   spicy Lousiana). Bayous holder 

høyt tempo og full fres med trekkspillet til 
Jens Ganer sentralt i lydbildet,  den stødige 


