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FESTIVALKLARE: Chand Torsvik (t.v.), Ronny Grannes og Thomas Brøndbo
(t.h.) utgjør BCG som er klare for Frostafestivalen. Her sammen med Morten
Skaget i Intro Music (to fra høyre).

BCG frisker opp
Frostafestivalen
■ FROSTA

Responsen fra konsertarrangørene har vært
massiv etter at BCG
presenterte seg for
omverdenen. Nå er
Namsos-trioen klare for
Frostafestivalen.
Per-Magne Midjo
midjot-a.no / Tlf. 93019045

teutgivelse
Det var på tide å røske
litt opp i min og Sambandets opparbeidede
selvtillit og fortreffelighet.

KOMMER: Også Blacksheeps fra
Finnmark skal spille på årets Frostafestival.
FOTO: TROND REIDAR TEIGEN, SCANPIX

skjer» – BCGs nye singellåt
som garantert vil vaksinere
deg og gi deg arr på din musikalske sjel, ei låt med potensial
til å bli årets sommerhit. Den
kommer i løpet av april, forteller Skaget.
En av de andre artistene i
«stallen» til Intro Music er The
Blacksheeps – de superfriske
MGP-finalistene fra Finnmark.
Også Blacksheeps skal spille
på årets Frostafestival som
sakte, men sikkert begynner å
fylle opp plakaten.
– Vi kan også avsløre at
Henning Kvitnes kommer.
Det samme gjør Jonas Fjeld &
Hilde Heltberg og El Cuero. Fra
før har vi sluppet Åge Aleksandersen og Kurt Nilsen som
hovedartister. En veldig spennende helhet, synes festivalsjef
Hallbjørn Stenhaug.

Toppjobb til Halvorsen

Åge Aleksandersen
prosessen til «Furet Værbitt» enn
til de ti forrige platene mine til
sammen. Begrepet «takes» har
fått en ny betydning. Snakk om
torturkammer. Når det er sagt synes jeg jobben Kåre har gjort med
å trekke flere av sangene ned i toneart, fungerer utrolig bra. Nå er
det bare å vente på dommen. Vi
holder stø kurs mot stuper, sier
Åge Aleksandersen med et smil.

– Og dit kommer de ikke bare
som en trio, men som et seks
mann sterkt rockeband med
fullt trøkk på scenen. Det lyder
virkelig spennende det som er
i ferd med å forme seg mellom
hendene til Thomas Brøndbo,
Chand Torsvik og Ronny Grannes. Så langt har vi booket inn
et titall spillejobber i sommer
– den første i juni. Det kommer
garantert mange flere, forteller
artistmanager Morten Skaget i
Intro Music.
Det er han som håndterer
det som skal skje rundt BCG
i tida som kommer. Bassisten
i Åge Aleksandersens Sambandet satser for fullt i management-bransjen – med BCG
som et av de mest spennende
bandene i artiststallen.
– Publikum har noe å glede
seg til. Med BCG på scenen får
de stifte bekjentskap med låter
som «Diamanten», «kongeriket
Norge», «Amalie», «Du sa æ va
en drøm», «Det vart en storm»
og «Ingen vei tilbake» – i tillegg
til coverversjoner av trønderrockklassikere og en del nye låter. Som for eksempel «Det som

GIR OG TAR: Kåre Chr. Vestrheim merket fort at Åge Aleksandersen var villig til
å lytte, men likevel ble det mye gi og ta.

OSLO: Charlo Halvorsen blir
ny underholdningsredaktør i
NRK, stillingen medieeksperter mener er den mektigste
i Norges underholdningsindustri. Halvorsen kommer
fra jobb som redaksjonssjef
i NRKs underholdningsavdeling og har gått gradene fra
han startet i bedriften i 1985.
Carlo Halvorsen, som er gift
med SV-leder Kristin Halvorsen, overtar stillingen etter
Tordis Aavatsmark som går
av med pensjon, melder NRK.
Den nye underholdningsdirektøren har ikke bare adminis-

trert i statskanalen. Han var
i sin tid med på å starte opp P3
og har senere vært involvert
i en rekke av NRKs humorsuksesser, med flere av Bård
og Harald sine serier som de
kanskje mest profilerte. Tidlig
på 1990-tallet var han en av karene bak radiosuksessen «Revolvermagasinet». De to andre
var Stig Holmer og den ikke
helt ukjente krafthumoristen
Otto Jespersen.
Nå er han ikke i tvil om hva
som vil bli det viktigste for
NRKs underholdningssatsing
i årene som kommer. (NTB)

