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KONSERT
CD-Release for Ketil Stokkan
Vertshuset Nordlændingen, lørdag kveld
Aktører: Ketil Stokkan (vokal,gitar), Jarle Måløy (trommer),
Oddbjørn Mikkelsen (bass),
Bjørn Dølvik Johansen (piano),
Svein Dag Hauge (gitar), Einar
Bragi Bragason (sopransax).

DANSET: Publikum lot seg ikke be to ganger og svingte seg allerede til første låt. Begge foto: Ellen-Andrea Tilrum Myhre

Gammel kjærlighet

ruster ikke
Harstad:

Ei dropsblanding av
de sjeldne ble gitt
publikum lørdag kveld
da evigpopulære Ketil
Stokkan arrangerte
plateslippfest for sin
nye utgivelse «Ta
mæ» på utescenen på
Nordlændingen.
Ellen-Andrea Tilrum Myhre
etil Stokkan overtok lokalet på Nordlændingen da
han lørdag arrangerte releaseparty for sin nye plate «Ta
mæ», den første norskspråklige
soloplata siden 1986.
Konserten åpnet med «Vent
ikkje legg på» og det fikk bølgeblikktaket til å krølle seg i trykket
fra allsangen foran utescenen.

K

Briljerte
Stokkan flettet inn de kjente Zooslagerne, som skapte allsang og
god stemning, i en herlig forening
med de nylåtene.
Han briljerte med sine kjente
sanger som publikum allerede
kan, og dermed fikk hans nye
skatter en ekstra varm velkomst.

Likevel, med låter som «Domino»
og «Ei ekstra mil» beviste låtgeniet Stokkan sin plass på melodibørsen - han kan kunsten å skrive
fengende låter. Selv om disse var
helt ferske for publikum fant de
snart rytmen og slo seg løs på dansegulvet og flere sang med i refrengene.

Fra Island
Rundt scenen haglet også blitzen
fra de mange fotografene som ønsket å forevige artistens comeback. Stokkans kjente og stødige
stemme og fantastiske samspill
med bandet skapte ei stemning få
andre hadde klart å få til en regntung august-kveld.
I tillegg til sitt faste band hadde
Stokkan fløyet inn sin gode venn
fra Island, Einar Bragi Bragason,
på sopransax. Bragason gav et tilskudd til musikken som var som
fløte for øret hvor han bidro på
både gamle og nye låter. En annen
storhet og god venn som ville hedre Stokkan denne på denne store
dagen var gitarist Svein Dag Hauge, hans gitarsoloer satte seg fast i
reisverket og vil sitte der i lang tid
fremover.
Publikum var i ekstase og slippet av plata kunne vel knapt ha
fått bedre mottakelse enn nettopp
i hjembyen Harstad.

COMEBACK: Ketil Stokkan leverte
et stødig og imponerende comeback da han lørdag slapp sin første
norskspråklige soloplate siden
«Romeo» i 1986.

Poppers Pingviner
Mandag kl 17.00. Alle. Kr. 80,-. Sal 1

HVER LØRDAG
14.30: Barnefilm
15.00: Matiné

Til siste hinder
Mandag kl 17.15. Alle. Kr. 80,-. Sal 2

Captain America: First Avenger (3D)
Mandag kl 19.00. 11 år. Kr. 130,-. Sal 1

Til siste hinder
Mandag kl 17.15.
Alle. Kr. 80,-. Sal 2

Få meg på, for faen
Mandag kl 19.15. 11 år. Kr. 100,-. Sal 2

Conan The Barbarian (3D)
Mandag kl 21.00. 15 år. Kr. 130,-. Sal 2
Hodejegerne
Mandag kl 21.30. 15 år. Kr. 100,-. Sal 1
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