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Festidalen 2013 – Forventninger til lørdag 02.08.2013

Allerede før fredagen er igang kan vi glede oss til hva Festidalen byr på lørdag.

 
Forventningene var skyhøye denne julidagen i 1985.Bobbysocks hadde gjort som forventet og dratt i land
seieren i Eurovision songcontest i Gøteborg. For første gang hadde Norge knust både Sverige, Belgia,
Luxembourgog alle de andre gigantene i Melodi Grand Prix sammenheng. Bobbysocks var nå påsin seiersferd
gjennom landet på turneen som så fengende hadde fått navnet Let it Swing tour ’85. Utrolig nok
haddeUskedalsdagane gjort et scoop og fått duoen til Uskedalen. Skoleplassen koktefør bandet kom på scenen.
Alt som kunne krype og gå av kvinnheringer haddefunnet veien til den for anledningen underdimensjonerte
skoleplassen. I sinekarakteristiske lilla paljettjakker gjorde den svorske duoen akkurat det deflere tusen
tilskuerne hadde forventet. Man kan si mye om Bobbysocks. Men for en 9 år gammel gutt som hadde klatret opp
på de utstilte traktorene i bakkantav skoleplassen for å se, gjorde denne opplevelsen et slikt inntrykk at jeg
nå,nesten 30 år etter, fortsatt kan huske lukten av støvskyen forårsaket avskrubbende føtter mot grusen på
plassen.

 
Om Uskedalen igjen skal få oppleve slike panegyriske tilstander? Hvem vet? Men kanskje skjer det allerede
lørdag kveld på jordet tilMagne Huglen? Det skal i alle fall ikke stå på programmet. Vi kan ikke skilte med
vinneren av Eurovision Song Contest, takk for det…, men her oser det avkvaliteter nok til at en om 30 år kanskje
har glemt Bobbysocks og istedenforhusker 3. august 2013 da White Lies, Oslo Ess, Cazadores, Morten Abel,
New Brian og Lars Vaular gjorde Uskedalen til det beste stedet å være. Så hva kanvi så se frem til i morgen?
Mye!

 
New Brian får æren av å åpne lørdagen. Bandet er et forholdsvis ubeskrevet blad for undertegnede. Men deres
debut EP vitner om et spennende poplandskap med fengende melodier. Det kan absolutt være verdt å ta turen
tidlig til Dønhaug på lørdag. Dette kan fort bli det neste store.

 
Folkefesten fortsetter med Morten Abel. Her bør både unge og gamle vite sin besøkelsestid. Denne mannen har
en slik mengde kvalitetslåter athan strengt tatt burde fylt jordet med begeistrede publikummere alene.
MortenAbel har en egen evne til at alt han tar i blir til gull. Mods, September Whenog en fantastisk solokarriere,
vi nevner i fleng. Selv hans sterkt undervurderte periode med bandet Peltz fortjener atskillig flere lyttere enn de
fikk. Vi gleder oss til å høre Hard toStay Awake, Tulipz, You Are Beautiful, Be my Lover, Lydia, BirminghamHo og
fantastiske Doberman. For å nevne noen! Følg litt ekstra med på Børge Fjordheim bak trommene. Han har vært
Abels faste samarbeidspartner og medprodusent i en årrekke. I tillegg er han grådig god på trommer!
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Cazadores er et spennende norsk band som man den siste tiden har kunnet høre blant annet på P3. Vær
forberedt på ekstremt fengende pop/rockmed klare referanser til The Killers og Kings of Leon. Med en herlig
unorsk tilnærming til musikk ligger kanskje verden for Cazadores føtter. La oss tagodt i mot dem her i Uskedalen
rekk armene i været og syng med på Islands!
Festidals hip hop alibi forsvares av Bergenseren Lars Vaular. Gled dere til en groovy konsert med Vaular. Og
apropos trommeslagere…Lars har med seg fenomenet aka talentet Tarjei Strøm på trommer! En attraksjon i seg
selv! Forventer også full poging av hele jordet på Rett opp og ned! Ser også frem mot min Vaular favoritt Aldri for
pen for punk!

 
Oslo Ess er for tiden Norges mest hardtarbeidende band. Noesom understrekes av ikke mindre enn to konserter
under Festidalen 2013. Låtersom Caroline, Alt jeg trenger og Bislett stadion vil garantert få folketi god
festivalstemning.

 
For å begynne å forstå hvor stort det er at White Lieskommer til Festidalen kan det være nok å lese bandets
konsertliste for resten av sommeren. Seoul, Reading, Leeds og New York x 2 står som neste reisemål forbandet.
At lille Uskedalen er med på denne celebre listen over verdensbyer sier litt om hvilken prestasjon som er gjort i
bookingarbeidet. 
At de også slipper ny plate 12. august gjør timingen helt optimal. Ikke hørt White Lies? Bandet befinner seg
innen indierocksjangeren referanser kan være Joy Division, The Cure kanskjetil og med
tidlig U2 anno Boy og October. Denne konserten kan fort bli noe du forteller barnebarnaom.
Lørdagens program er muligens enda mer spennende, mervariert. Vi glede oss alle! Uskedelinger gå mann av
huse og gjør denne kvelden magisk!

 
Av Marius Mathisen

 
Ps. Hvis du ser en 9 år gammel gutt balanserende på en høyball i et forsøk på å få et glimt av scenen! Løft han
opp, hjelp ham å se,fortell ham at han nå opplever historie i Uskedalen og spander gjerne en brus på ham.
Festidalen forever, Bobbysocks - rest in peace!


