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STJØRDAL: Fredag kveld

åpner for et nært møte med

Dag Ingebrigtsen i intime

Banken Bar. Sangeren har

en lang fartstid siden starten

i 1977. Det gikk ikke lenge

før suksessen med ”Hun er

forelska i lærer’n” i 1980. I

1982 startet han hardrock-

gruppa TNT med stor inter-

nasjonal oppmerksomhet.

Til Stjørdal har han med seg

Mick Morken og Erik Erik-

sen. Det blir mye allsang.

Lørdag kommer Bjørn

Fjellvær i en aktiv helg på

Banken Bar!

Den 7. utgave av Frostafestivalen over 3 dager 9. – 11. juli byr på både nye og gamle artister: 

Marit Larsen og Åge m/flere
FROSTA: - Den 7.
Frostafestivalen
blir arrangert fra
torsdag 9. juli og
fram til lørdag 11.
juli, forteller Hall-
bjørn Stenhaug
som på nytt ønsker
å arrangere en fes-
tival over tre da-
ger. 

Bjørn Helge Larsen

Av forskjellige årsaker
kommer Frostafestivalen i
år litt tidligere enn sist. Vi
vil prøve igjen for å se om
det er basis for en 3-dagers
festival. Jeg mener en mu-
sikkfestival på høyt nivå
skal strekke seg over tre
dager. Da er det en festival.
I fjor opplevde vi et re-
kordbesøk. Publikum vet at
det er bra saker som kom-
mer til Frosta. Vi opplever

at tidligere gjester kommer
tilbake i selskap med an-
dre. Slik har vi fått en
merkbar forbedring i besø-
ket år for år med en ekstra
pluss i fjor. 

Tilstrømningen i fjor var
så stor at vi trengte en utvi-
delse av arealet for å kunne
fortsette. Det har kommu-
nestyret i Frosta nå vedtatt;
noe vi er svært takknemli-
ge for. Fylket er også posi-
tiv. 

Meldingen fra politiet var
klar etter fjorårets store til-
strømning: Dere må enten
utvide arealet eller begren-
se antall publikum. Det sis-
te er det samme som å dre-
pe festivalen. Men nå er alt
klart. Derfor satser vi på
den 7. Frostafestivalen. 

Utvidelse av arealet ned i
Småland har også stor be-
tydning resten av året. Par-
keringskapasiteten øker.

Det blir også lettere for an-
dre arrangement. For festi-
valen var utvidelsen et ab-
solutt must. Både Småland
Vel og fiskeforeninga er
enig i at utbyggingen styr-
ker alle. Det er et stort
pluss for hele området.
Under festivalen dobler vi
innbyggertallet på Frosta.
Det har stor betydning for
bygda. 

På nytt legger vi festiva-
len over tre dager. Det gir
et bedre handlingsrom for
å arrangere. Vi behøver
ikke å kjøre så stramt pro-
gram. Det betyr at vi får et
mer homogent program
med dyktige artister over
tre dager. Ekstra område
gjør at vi bedre utnytter na-
turmessige forhold med ut-
sikt mot fjord og Leksvik.
Vi får et bedre naturområ-
de og større muligheter for
å servere mat. Vi ønsker å
gi folk litt mer pusterom
mellom konsertene, sier
Stenhaug som allerede har
hovedattraksjonene klare: 

Torsdag: Åge og Sam-
bandet er med festivalen
for 7. gang og trekker sta-
dig flere folk til sine kon-
serter. Dette er et sikker-
stikk som har et fast og
kjærlig grep om sitt publi-
kum. 2009 er et stort år for
Åge som vet å gi alt tilbake
i møte med sitt publikum.
Lørdag skal 60-årsdagen
feires og jeg er glad for å få
anledning til å være tilste-
de. Han samarbeidet med
Kringkastingsorkesteret og
i påska kommer et stort
TV-program om Åge.
Dessuten blir det gitt ut en
dobbelboks med en del

musikk som ikke er utgitt
før. 2009 er et nytt stort år
for Åge og Sambandet, sier
Stenhaug. 

Fredag: Katzenjammer
kommer som en appell til
et yngre publikum. Frosta-
festivalen har fått sitt soli-
de voksne fundament som
tåler et friskt og ungdom-
melig innslag som dette.
Tida er kommet for å gi de
yngre et bedre produkt.
Festivalens karakter endrer
seg ikke av den grunn.
Ånda og stilen i Frostafes-
tivalen er lagt. De fire jen-
tene i Katzenjammer hol-
der konserter som har gitt
dem et bunnsolid rykte, og
debutalbumet ”Le Pop”
som kom i fjor høst lever
opp til forventningene. De
fire har et forrykende show
og veksler på å spille
trekkspill, mandolin, trom-
pet, gitar, balalaika, munn-
spill og andre små og
uvanlige instrumenter.
Mikrofonen går på rund-
gang, skaper et stort spenn

i forestillingen og bred ap-
pell til publikum. Denne
uka er Katzenjammer i
USA. Gruppa har et veldig
fra show. Årets opptreden
på Frostafestivalen er før-
ste gang på festival i Trøn-
delag. Gruppa er fullboo-
ket i sommer. Det var Åge
som tipset meg om Katzen-
jammer, forteller Sten-
haug. 

Lørdag: Marit Larsen
(25) er norsk vokalist, mu-
siker og tekstforfatter som
platedebuterte på egen
hånd i 2006. Nå står hun
stødig som selvstendig ar-
tist. Hun ble i tenårene

kjent som en av medlem-
mene i popduoen M2M
sammen med barndoms-
venninnen Marion Ravn. –
Marit Larsen er en ettetrak-
tet artist. Derfor er vi me-
get tilfredse med at hun
kommer til Småland lørdag
11. juli, sier Stenhaug som
foretrekker å holde andre
artistnavn tett til brystet så
langt: - Men jeg kan garan-
tere høy kvalitet med noen
bra danske innslag og an-
dre norske: - Men de kom-
mer vi tilbake til, sier han. 

STJERNETREFF PÅ FROSTA: Åge Aleksandersen og Marit Larsen er to av mange trekkplastre
Frostafestivalen kan slå i bordet med io sommer.

www.bankenbar.com

LØRDAG 21.03

FREDAG 20.03

DDaagg  IInnggeebbrriiggttsseenn

BBjjøørrnn  FFjjeellllvvæærr
«1261,25 kg – litt ditt»

Premiere 24. april. kl. 19.00
Forestilling 25. april kl. 19.00

Maten serveres kl. 19.00

Salg av billetter på Vårtun, 
søndag 22. mars kl. 19.30

kr 300.- inkl. mat + 1 drikke.

S.U.L. Revygruppa
3. ETASJE   

• Middag
• Lunch
• Kaker 
• a`la carte

Onsdag: Saltkjøtt m/kålstappe 110,-
Torsdag: Kjøttkaker (MK), hj.laget erterstuing 95,-

Hver tirsdag serveres fisk!

Dag Ingebrigtsen på Banken

FROSTAFESTIVALEN: - Nå utvides arealene i Småland og alt
er klart for en ny utgave av Frostafestivalen, sier Hallbjørn Sten-
haug. 


