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STR.   UBEH. RØD HVIT

58 x 39 1056 1588 1588
78 x 39 1169 1701
98 x 39 1449
58 x 58 1239 1826 1826
78 x 58 1423 1956 1956
98 x 58 1606 2139 2139

113 x 58 2479 3502 3502
168 x 58 3568
50 x 63 1307
70 x 63 1472
98 x 63 2603
58 x 71 1363 1884
78 x 71 1550

113 x 71 2747 3771
58 x 88 1515 2048 2048
78 x 88 1853 2343 2343

STR.   UBEH. RØD HVIT

98 x 88 2802 3775 3775
113 x 88 2944 4009 4009
145 x 88 4190 5649 5649
168 x 88 4375 5973 5973
40 x 98 1544
58 x 98 1594 2083 2083
78 x 98 1915 2405 2405
98 x 98 2959 3929 3929

113 x 98 3088 4066 4066
168 x 98 4522 5993 5993
58 x 1081622
98 x 1083021

118 x 1183292 4346
58 x 1251812

113 x 1253517 4572 4572
168 x 1255251 6835

Terrassedører ubeh. 6348 rød/hvit 7583
Ytterdører ............................... fra 2800

Boddører ................................. fra 1990
Innerdører ............................... fra 1900

Kontante hentepriser!

De beste tilbud fra
Norges største dør- og vinduslager

«POPULÆR» fra
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Ellen Marie Stølan
ellen.stolan@t-a.no / Tlf. 98 29 92 84

Daniel Røssing (24) debuterte for-
siktig på Frostafestivalens første 
år, og spilte for fullt telt i fjor. I år 
er han tilbake med mer boogie, 
blues og jazz.

– Jeg husker festivalen i fjor 
godt, det var kjempeartig med 
stinn brakke og god stemning, 
sier Daniel Røssing. Da vartet 
han opp med pianospill i høy 
klasse, og ble en populær gjest 
som leverte boogie-woogie-va-
rene sammen med Arild Lindal 
på bass og Helge Westerfjell på 
trommer. I denne anledningen er 
Bjarne Olafsen inn som tromme-
vikar, og trioen har øvd sammen 
de siste kveldene. Mens Daniel i 
fjor spilte på festivalens lørdags-
kveld, er han i år satt opp som 
sistemann på programmet tors-
dag, etter at Åge og Sambandet 
og P.A. Røstad og Asmund Bjør-
ken har gjort seg ferdig.

– Det blir ganske sein konsert 
på oss i år, så vi får vel tråkke 
til med ekstra mye boogie, sier 
skogningen, som ikke har til-
bragt sommeren hjemme siden 
2006. 

– Jeg tilbragte jo somme-
ren 2007 og 2008 på turné med 
Chuck Berry. I år er det jobbing 

Daniel lover mer boogie

MYE SPILLING: Han har spillejobber nesten hver helg i sommer, pianist Daniel 
Røssing fra Skogn. Nå først gleder han seg til å besøke Frostafestivalen igjen, 
og håper på like god stemning som i fjor.

■ VÆRNES

– Det å spille på Frosta 
er blitt tradisjon for oss i 
Sambandet. Og vi er i skik-
kelig storform, stråler Åge 
Aleksandersen. Han sitter i 
studio før torsdagens opp-
treden på Frostafestivalen.

Knut Erlend Jegersen
redaksjonen@t-a.no

Under Skagenfestivalen sist helg 
ble Åge Aleksandersen tildelt Fol-
kemusikkprisen for sin innsats for 
skandinavisk folkemusikk gjen-
nom 25 år. Beskjeden fikk han al-
lerede på 60-årsdagen sin. Det var 
nettopp Skagenfestivalen som i sin 
tid åpnet portene til det danske pu-
blikummet for namsosingen.

Med ordliste
Aleksandersen mener selv han 
kommer inn under et slags utvidet 
folkemusikkbegrep, bruksmusikk. 
Hans CD-er er gitt ut i Danmark 
med ordliste. Det trengs overhodet 
ikke på Smålandskaia. Åge & Sam-
bandet gjør årets første spillejobb 
i Nord-Trøndelag. 

– Det å være på Frosta er en 
årviss tradisjon. Vi har spilt der 
hver gang. Området er flott, og nå 
er sceneforholdene utvidet. Fami-
lietanken bak festival holder seg 
like bra, konstaterer 60-åringen 
som tirsdag var i studio. Han vil 
ikke kommentere i hvilket øye-
med, men etter det Trønder-Avisa 
erfarer er det et samarbeid med 
Bjørn Eidsvåg. 

– Kanonform
– Jeg kan ikke si noe ennå, men 
det er en annen manns prosjekt. 

Med teknologiske utviklingen kan 
jeg sitte i Trondheim og sende på 
epost. Det passer meg utmerket, 
presiserer Åge. Sambandet gjør 
rundt 50 spillejobber i sommer. 
Han er på Frosta for sjuende år 
på rad.

– Vi er i kanonform! Vi er gjen-
nombruddshissige og går på løp 
hele tiden. Både Skagen og Frosta-
festivalen er skylappfrie festiva-
ler. De byr på litt av hvert som et 
musikalsk fristed hvor folk kan 
få oppleve noe som er trivelig 
og fint. Forholdene er ordnet, 
avstandene er små og folk får ha 
det komfortabelt.

Åge bekrefter at han fortsatt 
sliter med en vond skulder. 

Utvidet området
– Men det må amputasjon til 
for at jeg skal miste Frosta, 
smiler veteranen. Noe det 
er ingen fare for. Fredag 
har Sambandet spillejobb 
i Stavern og Knarrlaug-
sundet til helga.  

Politikerne på Frosta innvil-
get kroner 200.000 til utvidelse av 
festivalområdet på Småland med 
mer enn 400 kvadratmeter. Tors-
dag spiller også Vømmølgutan, 
P.A. Røstad og Asmund Bjørken 
samt Daniel T. Røssing. Blant fes-
tivalens øvrige headlinere er Si-
vert Høyem, Marit Larsen, Stage 
Dolls og Østre Gasværk. Lørdag-
ens familieprogram er også utvi-
det til fire timer.

– Festivalområdet er blitt mye 
større og åpent. Vi kopierer mye 
av suksessen til danske arrangø-
rer. Samtidig kjører vi store navn 
tidlig på kvelden. Publikum er 
blitt stadig flinkere til å komme 
i rett tid, fastslår Hallbjørn Sten-
haug.

Åge er i storform til Frosta

FROSTAKLAR: – First we 
take Skagen, then we 
take Frosta, smiler Åge 
Aleksandersen. Til høyre 
Frostafestival-general 
Hallbjørn Stenhaug.

hjemme med både dette bandet 
og sammen med Einar Olav 
Larsen, i tillegg til spilling noen 

private lag, så det blir nok å ta 
seg til i sommer også, avslutter 
Røssing.
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