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Forventninger til Festidalen 31.07.2014

Marius Mathisen (38) er engasjert av uskedalen.no også i år 
for å gi en forhåndsvurdering av årets program. 
Han vil også bidra med anmeldelser av folkefesten.
Marius har vært involvert i Bergens musikkliv i en årrekke, 
og har deltatt på flere plateutgivelser som trommeslager.
Han har vært tilstede på samtlige Festidalen, 
og har et hjerte som banker for Uskedalen.

 
Forventninger til Festidalen 2014

 
For en flott tradisjon vi har fått i dalen vår. Første helgen i august samles vi alle for å feire musikk og oppleve en
festival i de aller vakreste omgivelser.
Festidalen har tidligere gitt oss fantastiske musikalske opplevelser med Seigmenn, The Darkness og White Lies,
for å nevne noen. Dette er en ren maktdemonstrasjon i dugnadsånd og ståpåvilje! Vi som er glad i Uskedalen,
elsker å skryte av festivalen «vår»!
Hva kan vi så forvente oss av årets festival? Her er undertegnedes forventninger og vurdering av årets
musikkfest i Uskedalen.

 
La meg slå fast først som sist:Hakeslippfaktoren som har vært til stede ved noen av de tidligere
Festidalenbookingene uteblir nok litt ved første øyekast på årets line-up. Åndenøden som inntraff etter fjorårets
bookingprestasjon med White Lies i spissen blir i år et litt lett astmatisk hikst etter luft. Men for all del: Nok en
gang er det sydd sammen et solid, helstøpt og imponerende program som kan måle seg med festivaler rundt om
det ganske land! Festidalen har blitt en festival å regne med i festivalfloraen som finner sted i sommermånedene.

 
Folkefesten som Festidalen har utviklet seg til, med Festidagen og næringsseminar, imponerer og bidrar til å
gjøre dette til et arrangement for alle!
For meg handler festival først og fremst om musikk. Og musikk får vi i aller høyeste grad også i 2014.

 
Fredagen står i rockens tegn og aller først ut er Valentourettes.
Ingen levde vel opp til mytene rundt rockelivet som Joachim «Jokke» Nielsen. Jokke levde hardt og raskt. I
tillegg hadde han en utrolig teft når det gjaldt å lage fengende rockelåter. Tidlig på 90-tallet var det omtrent
umulig å komme seg gjennom en hjemme-alene-fest uten full allsang til låter som Øl, Her kommer vinteren og To
fulle menn. Fredag får vi igjen skråle med når medlemmer fra Jokkes band spiller hans låter. Her blir det
garantert ellevillt, med høy allsangfaktor.

 
Neste band ut er siddisene i Kvelertak. Her kommer vi til å bli servert kraftrock av beste merke. Det er nesten en
prestasjon å ikke ha sett Kvelertak allerede i år, for bandet har vært booket på omtrent alt som kan krype og gå
av festivaler i sommer. Kvelertak har vist at de har overraskende bred appell til tross for at de sjangermessig
befinner seg i en noe smal gate. Uansett vil vi garantert få et høypotent rockeshow fra bandet som raskt kan bli
norges neste musikalske eksportartikkel.
Husk ørepropper!

 
Tiebreaker er kanskje et ubeskrevet blad for mange. Jeg var så heldig å få sett bandet på Hulen i Bergen i fjor
høst. Liker du groovebasert rock, med heftige gitarriff så er dette bandet for deg. Black Crowes er nok en god
musikalsk referanse. Live fremstår bandet dønn solid med smittende energi. Et av bandene jeg virkelig gleder
meg til å se.

 
Fredagskvelden kuliminerer i en av Norges største rockeband gjennom tidene. Her får vi servert norsk
musikkhistorie fra scenen over Uskedalen. DumDum Boys har fra starten som Wannskrækk levert en endeløs
rekke godlåter. Fredag kveld kommer de på rekke og rad. En vill en, Tyven tyven, Boom boom, Englefjes, Hull i
himmelen, Tusen etasjer høy, Metallic Hvit, Mitt hjertes trell før vi alle sammen skal gaule med på Splitter Pine så
det ljomer mellom uskedalsfjellene.
Dette blir garantert gøy!

 
Hese og lykkelige er min spådom over allmenntilstanden til Festidalens fredagspublikum.
Og vi har enda masse deilig musikk i vente! For nå kommer lørdagen!

 
Lørdag fremstår generelt som mer variert, dog allikevel uten representanter fra sjangermessige ytterpunkter. Jeg
tror nok dette er lurt og også denne dagen kommer høydepunktene tett.
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Monica Heldal er en av de mest spennende artistene vi har her på berget! Monica Heldal er en diamant som
allerede sin unge alder til tross ikke lenger er uslepet. Uansett hva værgudene har å by på vil det garantert bli
gåsehud på Dønhaug da Monica Heldal viser sin stemmeprakt. Monica Heldal har en nerve og et særpreg du
ikke må gå glipp av. Det ville ikke forundre meg mye om vi snart ser damen fra Arna på scener over hele verden.
Her bør publikum vite sin besøkelsestid og komme tidlig!

 
Stemningsfullt vil det garantert også bli når Tønes entrer scenen med sine betraktninger rundt livet. Her vil
gåsehuden bli erstattet med humring og latter. Vi får allikevel håpe at ingen tar Tønes oppfordring om å gå og
legge seg! Jeg har sagt det før,og sier det igjen: Dette blir gøy!

 
Fra Tønes sine finurligheter skal vi inn i et pompøst poplandskap med Eva and the Heartmaker.
Dette er for meg en av konsertene jeg gleder meg mest til å se. Bandet har et internasjonalt potensiale og sound
som jeg håper Uskedalen er klar til å ta i mot.
Bandet blir stadig presentert som Eva Weel Skrams band. Jeg vil her få slå et slag for Evas partner både i
bandet og i livet generelt. Thomas Stenersen er intet mindre enn en vaskeekte gitarhelt! Følg ekstra godt med
når han tryller frem lekre gitartoner som akkompagnement til Evas store stemme!

 
Apropos artister med internasjonalt potensiale…Hils på Lemaitre!
Dette er duoen som reiste fra Norge til USA for å bli store. Dette har vi selvfølgelig hørt uendelig mange ganger
før. Det spesielle er at det ser ut som Lemaitre faktisk vil lykkes! Som et barn av sosiale medier og Youtube er
bandet snappet opp av Astralwerks - et selskap med mektige Universal i ryggen! Etter Lemaitre ble booket til
Festidalen har også bandet fått mer oppmerksomhet her i Norge og er hyppig å høre også på noe så
gammeldags som Fm-radio.
Lemaitre vil sørge for at det blir dans og god stemning!

 
Selveste Stemmen (med stor S! ;-)) vil følge Festidalenpublikummet inn i natten. Sivert Høyem har etterhvert blitt
allemannseie og med et kanonband i ryggen vil det garantert bli magiske øyeblikk når barytonrøsten går i dypet.
En perfekt avslutning på lørdagen!

 
Festidalen imponerer med i år også å gi publikum en bonuskonsert på søndag. Selv om værgudene ser ut til å
stoppe fjellkonserten vil uansett Elsa og Emilie være verdt en lytt.
Disse jentene vil få gåsehuden til å få gåsehud! Dette blir vakkert!

 
For en fest dette blir! Man kan ikke annet enn å spenne på sydvesten og glede seg til nok en fest i Uskedalen:
Kjenn deres besøkelsestid og møt opp på Dønhaug! 

 
Av  
Marius Mathisen
Nett: Ola Matti Mathisen


