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Festidalen 2015 - Både nye og spennende og gamle, gode 29.07.2015

Veronica Maggio er en attraksjon mange bør få oppleve.
 

- Både de nye og spennende og de gamle og gode artistene er representert og får sin velfortjente og
tilmålte tid i Festidalenprogrammet, fastslår Marius Mathisen (39) som også i år er anmelder for
uskedalen.no

 
Festidalen 2015

 
Ja-da er den tiden her igjen…Den tiden vi alle har gledet oss til gjennom hele året.Vi har vurdert hva vi skal ha
på oss, spente på hva vi skal få. Timer har gått med til forberedelsene. Vi har gjort spede forsøk på å holde
forventningene i sjakk.Ventetiden er snart over. Endelig er det festivaltid i Uskedalen igjen.

 
La oss slå det fast med en gang. De som er lure nok til å sikre seg billett til Festidalen 2015 vil få mye! Nok en
gang har booking-gruppen satt sammen et program som kan måle seg med det meste som gror i den norske
festivalfloraen. Programmet gjenspeiler en god balanse mellom folkelig og det mer spesielle. Både de nye
spennende og de gamle gode artistene er representert og får sin velfortjente tilmålte tid i Festidalenprogrammet.
La oss så ta et lite dykk inn i hva vi kan forvente oss i år på Dønhaug.

 
Fredag:

 
Honningbarna:
Først og fremst håper jeg folk kommer tidlig nok til å få med seg åpningskonserten fredag. Vinteren 2011 var
undertegnede på Hulen i Bergen for å se det da forholdsvis ukjente bandet Oslo Ess.(Festidalen 2013) Med som
oppvarmere hadde de Honningbarna. Bandet hadde akkurat blitt kåret til årets Urørt men var utenom det et
forholdsvis ubeskrevet blad. Makan til energi og fandenivoldskhet de purunge kristiansanderne teppebombet
Hulens bombesikre vegger med den kvelden, har ikke det smått legendariske konsertlokalet sett siden 70-tallet.
(Her vil nok noen trekke frem L7 og da Barbie Bones knuste instrumentene sine etter en konsert som utfordrere,
men det er en annen historie)
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Honningbarna(Foto: Alyssa Nilsen)
I spissen for Honningbarna finner vi vokalist og cellist(!) Edvard Valberg. Ikke la deg lure av celloen…
Honningbarna spiller beinhard punk og leverer altså et liveshow som er sjangeren verdig. At Honningbarna
leverer et noe utagerende liveshow er egentlig å underdrive. Tidligere i sommer brakk Valberg foten under en
konsert. Vokalisten og bandet ikke bare fullførte konserten, men har heller ikke avlyst en eneste konsert i
sommer på grunn av det. (Sommerens mest berømte beinbrekker Dave Grohl sykemeldte seg til sammenligning
i to uker etter sitt «stunt»i Gøteborg)
Om du liker punk eller ikke er Honningbarna en opplevelse du ikke må gå glipp av!
Låter å sjekke ut: Borgerskapets utakknemlige sønner, Prinser av Sarajevo og Dødtid

 
Comet Kid
Der Honningbarna er sinte og frustrerte er Comet Kid desto hyggeligere. Bandet befinner seg i et pop/rock/soul
landskap med gitar,Hammond-orgel samt litt blåsere for å få den rette soul-kredibiliteten som sentrale elementer.
Legg til en særdeles sjarmerende vokalist i Andreas Kjøll og du har en vinneroppskrift. Kjøll er også kjent for sin
meget godt utviklede ansiktsbehåring. Skjegg er definitivt ikke ut!
At bandet er kjent som et av Kronprinsesse Mette Marits favorittband skal vi ikke holde mot dem, da hennes
høyhet har utmerket musikksmak. Man skal ikke se bort fra at mange av fredagskonsertgjengerne vil gå fra
Comet Kids konsert på Festidalen med et nytt favorittband.

 
Dette blir årets «feel good»-konsert!
Anbefalt lytting: Diamonds, Sweet Love og Too Late

 
Razika
Bergensbandet Razika har sjarmert mange med sin musikk de siste årene.
Her får du fengende låter på klingende bergensk. Bandet er trygt forankret innen den gitarbaserte popen, men
har klare ska og new-wave referanser. Man hører slektskap til gamle bergensband som De aller værste, men
også til band som svenske Bob Hund.
Den gjeldene bergensbølgen er full av talentfulle unge damer. Razika representerer Bergen og kvinnebølgen fra
de syv fjell på en glimrende måte.

 
Jeg gleder meg til å se Razika igjen. Mer «feeeel good»!
Låter man bør ha hørt:Syndere i sommersol, Vondt i hjertet og Gang på gang

 
Jaa9 og OnkelP
Pål og Johnny har blitt stuereine og trenger vel ikke all verdens presentasjon.
Her handler det om noe av det ypperste innen norsk rap anno 2015.
Gutta har hatt en enorm utvikling fra debuten med Kjendisparty og til der de er i dag.
Duoen har etterhvert levert en lang rekke hits og her vil nok både unge og gamle festivaldeltagere kunne synge
med på refrenget…
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Vi er spente på hvor mange av de fjerne slektningene som får være med til
Uskedalen.
Da blir det sikkert Styggen på ryggen også! Kongelåt!
Syng med til: Glir Forbi, Fredag, Styggen på ryggen og… Ok da…
Kjendisparty!

 
Veronica Maggio
Av og til må man klype seg i armen over hvilke varp Festidalens bookingruppe karrer til seg.
Veronica Maggio er rett og slett sensasjonelt bra!! (Helt objektivt selvfølgelig!)
Med sin groovy soulpop vil dette garantert passe glimrende som avslutning på fredagens soulprofil.
Veronica Maggio ble fort allemannseie i hele Skandinavia med storhiten Måndagsbarn.
Siden den gang har godlåter kommet på rad og rekke fra den svensk/italienske divaen.

 
Med Englafjell og Ulvanåso som kulisser for Veronica Maggio ligger egentlig alt til rette for en magisk
fredagskveld!
Dette blir tøft, groovy og usannsynlig vakkert!

 
Her er det nesten vanskelig å anbefale bare enkeltlåter men allsangen bør runge under: Måndagsbarn, Hela
Huset, Jag kommer og Välkommen inn.
På min drømmesettliste stårogså:
Hädanefter - Herlig fengende trommedriv gjennom hele låta og et fantastisk refreng!
Hun gir seg nok ikke før folket har fått Satan i gatan og Sergels Torg

 
Jeg føler meg allerede nå trygg på at publikum kommer til å rusle godt fornøyd hjem fra Festidalen - fredag!
Det beste med alt er at det enda er en dag igjen! 
Betraktningene rundt lørdagsprogrammet får dere imidlertid ikke før i morgen.

 
God festival alle sammen. Vi snakkes på Dønhaug!

 
Marius Mathisen
Foto Honningbarna: www.alyssanilsen.com

 
 
 

Om:
 

Marius Mathisen har i mange år vært aktiv i Bergens musikkliv.
Han har deltatt på plater, spilt konserter og turnert i inn og utland med en rekke artister som for eksempel: Ugler i
mosen, Logikal, Lorraine, Ylvis, My Misspent Youth, Kurt Ove Mæland Band, Knut Aafløy og Josefin Winther for
å nevne noen. Marius er også utdannet musikklærer og har et livslangt lidenskapelig forhold til musikk.

 
 

http://www.alyssanilsen.com/
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Marius Mathisen bak trommene. Foto: Linn Dingsør
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