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Galla med Stefanz

Wolfgang Plagge
byr på Okkenhaug

VERDAL: Lørdag 20. oktober så kommer
Lasse Stefanz på nytt til Verdalshallen for å
spille opp til dans. Verdal IL Handball er også
i år arrangør av Dansegalla, noe de har vært
helt siden oppstarten i 1990. Det har blitt
brukt mange ulike band, men de svenske
musikerne er de som har kommet tilbake år
etter år i den siste tiden. Verdalshallen blir
pyntet opp til fest; det blir dekket langbord
og plass til rundt 600 festdeltakere, og selvsagt prioriteres et stort dansegulv.

LEVANGER: Fra sin plass bak flygelet snakker Wolfgang Plagge om suiten han har laga
over Paul Okkenhaug- melodier, om Spelmusikken og Paul Okkenhaug sin musikk i
musikkhistorisk sammenheng. Dette skjer lørdagsformiddag den 27. oktober i Festiviteten
i Levanger. Wolfgang Plagge er blitt fasinert
av Okkenhaug: – Han havnet i den glemte faunaen av norske komponister, sier Plagge.

med foreldrenes ønsker.

generasjoner
ENGASJERT: Pia Aamodt-Løken spiller godt og viser det oppriktige
engasjementet mange unge har for gaming.

NYE TAKTER: Chand Torsvik jobber med ny plate til neste år. Med bl.a.
den ferske singelen «Prinsen» og sangen «Vingeskutt» – som han
omtaler som den nye «Diamanten». Musikken markerer også et
stilskifte for musikeren fra Namsos. FOTO: RONNY M. DANIELSEN

Ny musikk – nybakt far
I går ble Chand Torsvik
36 år. Det feiret han
med slippet av singelen
«Prinsen», skrevet til sin
nyfødte sønn, Niklas.
– Låta er en første smakebit på
hva som er i vente. Albumet som
vi holder på å spille inn, blir mer
rocka enn tidligere. Sangen er
også en smakebit på hva som er
i vente, sier Chand Torsvik.
Plata slippes neste år, og spilles
inn i Øra Studio i Trondheim.
Denne gang med ham selv i produsentstolen, en rolle han trives
godt med.
– Akkurat nå har jeg det så
godt som jeg kan ha det. Det er
lenge siden jeg har følt på en

sånn glede over musikken. Samholdet med gutta i bandet er
også veldig bra, sier han.
Hans nye band i trønderhovedstaden består av Jo Ranheim, Kim Ulriksen, Rolf Balterzen, Jonas Hammeren, Ronny
Kjøsen og Sindre Eggen. De
medvirker alle på plata som
kommer, og er med når Chand
legger ut på tur.
– Vi holder på å øve nå til et
knippe konserter som er booket
utover høsten og mot jul. Men
det er neste år vi trøkker til for
fullt, varsler Chand.
I kveld spiller Chand og bandet i Flå samfunnshus. Med singelen «Prinsen» på setlista.
Runar Moen

Runar.Moen@namdalsavisa.no / Tlf. 97187641

Grannes på Vårt Hjem
FOTBALL ER UT: Erlend Smalås må i rollen som pappaen innse at det er
andre ting som opptar tenåringsdatteren enn å spille fotball.

mer elgfarse og glimt i øyet. Etter
en konkret og virkelighetsnær
introduksjon, beveger forestillingen seg over i en annen og tolkbar atmosfære. Så kan man alltids humre av tanken på at elgen
og jenta får hverandre til slutt.
Det leveres gode skuespillerprestasjoner av både Pia

Aamodt-Løken og Sebastian
Skytterud Myers som henholdsvis Maria og elgen. Litt vrient er
det nok å være elg, med et
kroppsspråk som spenner fra
skogens konge til Forrest
Gumps fysikk. Her er nok mye
å diskutere for ungdommene
som skal se forestillingen gjennom Den Kulturelle Skolesek-

ken i høst. Og kanskje er
«NOOB» like mye adressert til
foreldre med barn i målgruppen? For er det egentlig så mye
dårligere å sitte inne og spille
med venner enn å enn å henge
med dem på gata og fotballbanen?
ELLEN MARIE STØLAN

I kveld smeller det på
Kulturpuben Vårt Hjem
i Steinkjer når Namsos
– bandet Grannes går på
scenen.
STEINKJER: Det hevdes at de
har fått Hard Rock Cafe i Praha
til å riste, Rockefeller til å koke
og store festivaler til å runge av
allsang. Men Grannes er akkurat
like rå når de spiller på grendehus og kulturhus rundt omkring

i Norge. De kalles ekte, helstøpt
vare, et band som er seg sjøl og
gir alt uansett. I 2016 var Grannes å se i «The Stream» på TV2.
Der ble de stående igjen som
eneste band. Spesielt inntrykk
gjorde de da de fikk i oppgave å
covre Sondre Justads Riv I Hjertet, noe som ble så populært at
låta senere ble utgitt på singel.
Bandet består av Eirik Engan,
trommer, kor, Ronny Grannes,
vokal, gitar, Terje Grande, tangenter, Anders Brønstad, gitarer,
kor og Ola Liljefjell, bass, kor.

