
USIKKER: Underskuddet etter at årets Frostafestival ble delvis avlyst er så stort at  

KULTUR
■ FRO STA

Fro sta-fes ti va len 2011 ble 
på alle vis noe helt an net 
enn ar ran gør, pub li kum 
og ar tis ter had de tenkt 
seg. Alle tap te på ter ror -
ak sjo nen fre dag 22. juli.

Per-Mag ne Mid jo
midjo@t-a.no / Tlf. 93 01 90 45

I vers te fall fø rer den del vi se fes-
tivalavlysningen til at den må leg-
ges ned. Publikumstrøkket for å få 
re fu sjon er en av år sa ke ne. 

– Det fø les ille når pub li kum 
re tur ne rer armbåndsbilletter de 
har fått for gra tis spon sor bil let ter, 
for å få re fu sjons sum men som er 
ved tatt. Jeg vet po si tivt at vi har 
fått til sendt fle re spon sor bil let ter 
av navn git te men nes ker som vil 
ha de 300 kro ne ne vi har gått ut 
med som re fu sjons til bud.

– Da kan de ikke vite at vi vet 
at det er sponsorarmbånd de har 
sendt, sier fes ti val sjef  Hall bjørn 
Sten haug som reg ner med et un-
der skudd på nes ten 500.000 kro ner.

Re fu sjons va ri an ter
Han for tel ler om fle re frust re ren-
de opp le vel ser med pub li kum et-
ter av lys nin ge ne av seks av at ten 
kon ser ter på årets Frostafestival. 
Fle re har tatt di rek te usma ke li ge 
ord i bruk i sin dia log med fes ti-
val le del sen for å få re fun dert bil-
let ter.

– Vi har hånd tert til sam men 
nes ten tu sen e-pos ter med publi-
kumsklager på billettrefusjon. 
De al ler fles te har det vært mu lig 
å føre en dia log med. Men det er 
all tid noen som ald ri gir seg og 
som bru ker ster ke ord, for tel ler 
Sten haug.

De enes te som fikk igjen alle 
pen ge ne sine var de 640 som kjøp-
te pass for lør dag kveld – som i sin 
hel het ble av lyst. Alle som kjøp-
te fes ti val pass ble til budt gra tis 
inn gang på Frøyafestivalen som 
had de den sam me ar tist pak ken. 
De som ikke vil le dit, ble til budt 
en re fu sjon på 300 kro ner.

Sa fra seg ho no rar
– Alt det te ble ved tatt et ter dia lo-
ger med ad vo kat og and re fes ti va-
ler som måt te gjen nom de sam me 
pro se dy re ne. Alle de sto re ar tis-
te ne som Åge Aleks an der sen & 
Sam ban det, Kurt Nil sen og Al lan 
Ol sen sa fra seg ho no ra ret sitt. 
Sist nevn te spil te til og med fre dag 
kveld, men sto av i ren so li da ri-
tet et ter det tra gis ke som skjed de, 
opp ly ser Sten haug.

Frostafestivalen måt te li ke vel 
be ta le alle ut gif te ne knyt tet til 
trans port og over nat ting for de 
ak tu el le ar tis te ne – mi nus Åge 
& Sam ban det. I til legg gikk man 
glipp av en del inn tek ter knyt tet 
til salg på fes ti val om rå det.

I sum går det mot et un der-
skudd på nes ten 500.000 kro ner og 

en usik ker fram tid for fes ti va len 
på Smålandskaia på Fro sta.

– Det en de li ge un der skud det 
er av hen gig av hvor dan for hand-
lin ge ne med sam ar beids part ne-
re ut vik ler seg. De er i ut gangs-
punk tet po si ti ve så vi har en bra 
dia log, sier Sten haug.

Fryk ter det er slutt
Han på pe ker at man ennå ikke 
er i mål med ryd de job ben et ter 
det som ble en del vis av lyst fes ti-
val. Et stort un der skudd blir det 
uan sett.

– Hva det gjør med oss er ikke 
godt å si. Kan skje blir det ikke 
fle re Frostafestivaler. Den av gjø-
rel sen er vi nødt til å ta i lø pet av 

tid lig høs ten, for tel ler fes ti val sjef  
Hall bjørn Sten haug.

Han har opp levd ti den både 
un der og et ter årets Frostafesti-
val som vel dig van ske lig. Al le re-
de da Vømmølgutan gikk på telt-
scenen som før s te band, had de de 
før s te mel din ge ne fra Utøya kom-
met – et ter at bom be eks plo sjo nen 
ved re gje rings kvar ta let rys tet 
ny hets bil det noen ti mer før.

– Sett i et stør re per spek tiv 
be tyr Frostafestivalen lite med 
tan ke på alt det gru som me som 
skjed de. Men når vi først er der 
vi er, er vi alle ta pe re. Både vi 
som ar ran gø rer, pub li kum og ar-
tis te ne som ikke fikk spil le, slår 
Hall bjørn Sten haug fast.

Det fø les 
ille når 
pub li kum 
re tur ne rer 
armbånds-
billetter 
de har fått 
for gra tis 
spon sor-
bil let ter.

Fes ti val sjef 
Hall bjørn 
Sten haug

■ Stort underskudd etter 
terrortragedien

OSLO: Bom ben som ram met Re gje rings kvar-
ta let, gjor de stor ska de på både ar ki tek tur og 
kunst i Høy blok ken. Nå har Na sjo nal mu se et 
åp net nett ut stil ling. Ut stil lin gen vi ser bil der av 
re gje rings byg nin gen un der opp fø rin gen og rett 
et ter at den ble fer dig stilt i 1959. Høy blok ken, 
som ble teg net av Er ling Vik sjø, er et av de frem-
ste eks emp le ne på mo nu men tal mo der nis me i 
Nor ge, skri ver Na sjo nal mu se et. Den in te grer te 
kuns ten i trap pe rom met er også blant kjen ne teg-
ne ne. Ter ror an gre pet gjor de om fat ten de ska de 
på fle re byg nin ger i Re gje rings kvar ta let. (NTB)

Nettutstilling

OSLO: Cap pe len Damms bar ne bok-app, «Kar sten 
og Pet ra», har på litt over en uke blitt las tet ned 
av 7.000 iPhone- og iPad-bru ke re. Før s te bok er 
gra tis. I til legg har 1.150 kjøpt en av de and re 
fire bø ke ne som til bys i ap pen. Ap pen har lig get 
på nedlastningstoppen helt fra den ble lan sert. 
I dag lig ger den på 2. plass, både for iPhone og 
for iPad i AppStore un der ka te go ri en bø ker. På 
1. plass lig ger «Lil le søs ter» teg net av Kari Gross-
mann og ut gis på Gyl den dal. (NTB)

Barnebok-app slår an

TROND HEIM: Øy stein Sun-
de (bil det) ju bi le rer med 
nytt show «Men da må du 
ha». Fredag 23. sep tem ber 
kom mer han til Olavs hal-
len i Trond heim. Det er i år 
40 år si den Øy stein Sun de 
top pet lis te ne med sla ge ren 

«Jaktprat» fra hans før s te pla te «1001 Fnatt» fra 
1970. Sun de til hø rer eu ro pa eli ten når det gjel-
der gi tar spill og har si den den gang holdt seg 
på topp tak ket være en utro lig evne til all tid å 
pre sen te re nye, mor som me og tids ak tu el le vi ser. 

Sunde i Olavshallen

Chriss Rune Ol sen Ang vik fra Mol de og ban det 
Envy gikk helt til topps i den internationale fi na-
len på Emer gen za fes ti va len i Tysk land i hel ga. 
Emer gen za er be teg net som ver dens stør ste live-
band-fes ti val og ar ran ge rer bandkonkuransen 
der usig ner te band fra hele ver den del tar. Envy 
vant den nor ske fi na len som ble ar ran gert på 
Roc ke fel ler i Oslo tid li ge re i som mer. De kon-
kurerte da mot and re vinnerband fra de stør ste 
by ene i lan det. Der et ter vant de den nor dis ke 
fi na len i Stock holm i juli. I ver dens fi na len i Tysk-
land re pre sen ter te de Nor ge. 

Envy til topps

TROND HEIM: 15. ok to ber 
kom mer en av ver dens mest 
om tal te rap pe re til Nor ges 
stør ste kul tur fes ti val. Det 
er du ket for en kon sert opp-
le vel se av de vir ke lig sto re i 
Trond heim., mel der ar ran gø-
re ne. Uke sjef Tore Lie Fal ken-
berg er ty de lig stolt over å ha fått Snoop Dogg 
(bil det) om bord. – Snoop Dogg tren ger in gen 
vi de re in tro duk sjon. Han har gitt oss lå ter som 
«Drop It Like It’s Hot», «What’s My Name» og 
«Sweat», og jeg er stolt over å kun ne pre sen te-
re en av ver dens stør ste ar tis ter til en kon sert i 
Dø dens Dal un der UKA, sier han. (NTB)

Snoop Dogg til Uka
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Hallbjørn Stenhaug ikke vet om det blir flere festivaler.

TIPS OSS Kulturansvarlig i Trønder-Avisa er Gunn-Magni Galaaen 
(bildet). Hun nås på telefon: 934 56 498, e-post: gmg@t-a.no 
Tips eller kommentarer kan sendes til redaksjonen@t-a.no 
eller per brev til Trønder-Avisa, postboks 2590, 
7738 Steinkjer. Sentralbordet nås på telefon: 07412. 

STEIN KJER: To av tre gjes ter på 
Stein kjer fes ti va len 2011 kom fra 
Stein kjer kom mu ne, mens nes ten 
fire av fem var nord trøn de re. Det-
te vi ser re sul ta te ne fra en spør-
re un der sø kel se Hå kon Si-
vert sen (bil det) fra Trøn-
de lag Forsk ning og Ut vik-
ling har gjort i sam ar beid 
med Stein kjer fes ti va len. 
Un der sø kel sen vi ser også 
at godt voks ne gjes ter er 
mest til bøye li ge til å kjø pe 
fes ti val pass, og at nord trøn der ne 
går på fes ti val for mu sik kens del 
mens de mer lang vegs fa ren de 

gjør det for å møte ven ner. 
Hå kon Si vert sen had de hjelp 

av fri vil li ge fra Stein kjer fes ti va-
len 2011 til å sam le inn post num-
me ret til 667 gjes ter i lø pet av tre 

fes ti val da ger. Selv om 
noen kan ha blitt re gist-
rert fle re gan ger, reg ner 
Si vert sen med at han har 
fått et tå le lig godt grunn-
lag for å si noe om hvor 
gjes te ne på fes ti va len bor.

– De fles te gjes te ne 
på Stein kjer fes ti va len er na tur-
lig nok stein kjer bygg. El lers er 
Trond heim den stør ste en kelt-

kom mu nen, med 14 pro sent av 
gjes te ne. Sør trøn de re fra and re 
ste der enn Trond heim fin nes så 
å si ikke, men seks pro sent kom 
fra Oslo og øst lands-om rå det, sier 
Si vert sen.

De fles te fes ti val gjes te ne har 
kjøpt festivalpasset som gir ad-
gang alle tre da ge ne, og an de len 
av gjes te ne som har fes ti val pass 
øker opp over i al ders klas se ne. 
Ho ved tyng den av gjes ter er mel-
lom 20 og 40 år gam le, og det er 
litt fle re kvin ner enn menn.

I til legg til å spør re om post-
num mer, har Si vert sen og de fri-

vil li ge med hjel per ne hans også 
spurt 103 til fel dig ut valg te fes ti-
val gjes ter om hvor for de be søk te 
Stein kjer fes ti va len, og hvil ke tid-
li ge re er fa rin ger de har med fes ti-
va len. 45 pro sent av dis se sva rer 
at det er mu sik ken som trek ker.

– Det er i ho ved sak nord trøn-
der ne som kom mer på grunn 
av mu sik ken. De and re er mer 
opp tatt av å møte ven ner. Det er 
få som sva rer at de kom mer på 
grunn av fes ten el ler på grunn av 
et spe si elt band, sier Si vert sen.

Om lag en fjer de del av fes ti-
val gjes te ne har ikke vært på fes-
ti va len tid li ge re, og det var flest 
ny kom me re på lør dag. Av dem 
som har del tatt på fes ti va len før, 
sva rer de al ler fles te at de sy nes 
Stein kjer fes ti va len er bra, kjem-
pe bra, vel dig bra og lik nen de. Det 
er få ne ga ti ve kom men ta rer.

Steinkjerfestivalen – en lokal festival

Frosta-
festivalen 

vakler
ENKELT VALG: Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug (t.v.) følte at 
han ikke kunne gjøre noe annet enn å avlyse årets Frosta-
festival etter lørdagens dagprogram – noe rockeren Allan 
Olsen fra Danmark var helt enig i. Sistnevnte spilte fredag 
kveld, men sa fra seg honoraret.

TUNGT ØYEBLIKK: Det ble stille blant publikum på Frosta-
festivalen da Åge Aleksandersen fortalte at han på grunn at 
terroraksjonene i Oslo ikke kunne spille. Fra venstre: Steinar 
Krokstad, Skjalg Raaen, Morten Skaget, Åge og Bjørn Røstad.
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SJOKKERTE: Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug sammen med 
Line og Åge Aleksandersen bak scenen på Frostafestivalen 
samme kveld som terroren rammet Oslo og Utøya.

FOTO: MARIUS LANGFJORD

Det er i ho ved sak nord-
trøn der ne som kom mer 
på grunn av mu sik ken.

Håkon Sivertsen
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