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Rocket seg inn i Festidal-hjertene

05.08.2007

Turboneger leverte et forrykende show. (Foto: Ola Matti Mathisen).

Uskedalen fikk storfint besøk på lørdag. Norges største rockeband Turboneger satte punktum for
Festidalen 2007, som ble en musikalsk opptur som nok bygda ikke har sett maken til tidligere
Ida Maria
Nordlendingen Ida Maria fikk æren av å åpne lørdagens konsertprogram på Festidalen. Hun har tidligere gjort
seg bemerket på Bylarm og Zoom. Og regnes som et friskt pust i et mannsdominert norsk rockelandskap. Hun
sjarmerte publikum med sin lettbente tyggispop, men klarte dessverre ikke å levere helt opp mot sitt eget
musikalske potensial.
Terningkast 3

Ida Maria klarte ikke å leve opp til sitt
musikalske potensial, mener anmelderne
(Foto: Ola Matti Mathisen)

Jeff Martin
Jeff Martin steppet inn på kort varsel da Blind Archery Club måtte melde pass.
Canadieren var visstnok en god venn av den genierklærte artisten Jeff
Buckley, som druknet på tragisk vis i 1994. Martins musikk gir klare referanser
til sin navnebror og venn, selv om sammenligningen er urettferdig.
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Jeff Martin leverte et solid sett inspirert
av singer/songwriter-tradisjonen. (Foto:
Ola Matti Mathisen).

Til tross for dette leverte Martin et solid sett inspirert av singer/songwriter-tradisjonen, blant annet flere klassiske
coverlåter som han hadde satt sitt umiskjennelige personlige preg på. Martin ga mye av seg selv, og det var nok
flere festidalgjengere som fikk assosiasjoner til MTV Unplugged i 1994. Han hadde også med seg en solid
perkusjonist, som med stor presisjon ga lydbildet en ekstra dimensjon.
Terningkast 4

El Caco sto for kveldens fyrverkeri.
(Foto: Ola Matti Mathisen)

El Caco
Lillestrøm-bandet El Caco sto for kveldens fyrverkeri. Sjelden har vi sett en bedre oppvarming til det dramatiske
crescendo. Med stor autoritet spilte krafttrioen bredbent stonerrock som publikum i Uskedalen tydeligvis satte
stor pris på. En unison mengde mennesker brølte nemlig av pur rockeglede. Bandet holder svært høyt nivå, og
er utrolig samspilte, og beviste hvorfor de regnes som et av Norges beste liveband.
Terningkast 6
Turboneger
Med en solid skare denimantrukne Turbojugend foran scenen leverte årets headliner et forrykende show. Som
forventet serverte Hank von Helvete historier på lokal dialekt mellom låtene, og når han skrek ”Er dere kåte?”,
runget det et unisont JA!” fra de fremmøtte. Standarden var satt og rockeshowet var i gang. Sterkt, visuelt og
teatralsk, med andre ord alle ingredienser som skal til for å skape en fullkommen rockeopplevelse. Hank von
Helvete beviste for øvrig at han var oppdatert på lokale forhold, da han dedikerte en låt til indre/ytre lutenkonflikten.
Terningkast 5
Av Espen Mathisen og Jan Christian Thommesen
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