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PETER  GRAY

Heavymetal og 
rockemusikk preget
stemningen på Ski
ungdomsskole og
Kjellern fritidsklubb,
da «Kjeller’n Rock»
ble arrangert for
20. gang. 

Oda Ording
ured@oblad.no

SKI: Stein Nøsting, leder for
Kjeller’n fritidsklubb, har stått
i spissen for «Kjeller’n Rock»
hvert år. 

– Det tar tid å planlegge, men
det ikke er spesielt vanskelig,
med tanke på at det har vært
gjennomført 20 ganger før. 

Fokus på amatørband
– Deltagerne kom fra Trond-
heim i nord, København i syd,
Stavanger i vest og Stockholm i
øst, ramset Stein Nøsting opp

– «Kjeller’n Rock» er Norges
største arrangement for ama-
tørband. Ungdommen er i al-
deren 12 til 20 år.

– De som deltar er rockere,
og mye metallmusikk  spilles
på scenene.

Follo-band førsteprioritert
I år var det nærmere 100 band
som ville delta, men på grunn
av plass og tid var de nødt til å
plukke ut 70 av dem.

– Vi prioriterte bandene fra
Follo først, sier han. 

– Det er ikke et noe krav om
å sende inn en demo når noen
søker å være med, men de fles-
te bandene har MySpace, Urørt
eller Facebook, der det er mu-
lig å høre musikken deres. 

– Både danske og svenske
band er med på «Kjeller’n
Rock» hvert år. 

– Flere av bandene herfra
drar også til Sverige og Dan-
mark for å spille på deres are-
naer, forteller Stein Nøsting.

Viktig med publisitet
– Vi opplever veldig mye falsk-
het i verden. Bandnavnet vårt
skal understreke at vi styrer
unna dette, forklarer Jakob,
som sammen med Markus
Kristensen (16), Johannes Dek-
ko (17) og Joakim Olsrud (17)
utgjør bandet «The Mirorrs Es-
cape Us.» 

Gjengen på fire har vært et
band i over to år,  og dette er
andre året de deltar på Kjellern
Rock. De hevder at det er vik-
tig å være med på denne typen
musikkarrangement for å få
publisitet. 

– Det kan også være en mu-
lighet for å komme inn i miljø-

et, sier Johannes Dekko, noe al-
le guttene anser som en viktig
faktor om de ønsker å nå langt.

– Skal man være blant de
beste, må man være god, spille
aggressivt live og ikke minst la-
ge liv i publikum, sier Jakob
Finnseth.

Kan ikke leve av musikk
Om bandets ambisjoner er gut-
tene mer beskjedne. 

– Først og fremst spiller vi
fordi det er gøy. 

– Vi har som noe mål å kun-
ne leve av musikken.

– Kommer vi videre, så set-
ter vi jo pris på det, sier Jakob
Finnseth.

SYNGER AV FULL HALS: Vokalist Johannes Dekko utgjør sammen med Jakob Finnseth (18), Markus Kristensen (16) og Joakim Olsrud (17) bandet The      Mirrors Escape Us. FOTO: TRUDE FURULY

Heavymetal, rock og politiblues

FRA JÖNKÖPING:
Fra venstre: Tim
Gerebrant (17),

gitarist, Rasmus Brage
(17), bassist, Benjamin
Eriksson (17), gitarist,
og vokalist og Jakob
Eng (17 år), trommis,

utgjør bandet «Mr.
Goodytwoshoes».

FOTO: TRUDE FURULY
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KOLBOTN: Den allsidige forfatteren
Karsten Alnæs kan oppleves med
bokprat i Oppegård bibliotek,
Kolben kulturhus, om formiddagen
onsdag 7. desember. Karsten Alnæs

er aktuell med den historiske roma-
nen «Grevens tid». Boken skildrer
den første delen av livet til grev
Herman Wedel Jarlsberg. Arrange-
mentet er gratis og åpent for alle.

Bokprat med Karsten Alnæs

Mirrors Escape Us. FOTO: TRUDE FURULY

FORAN SCENEN: Oskar Sederholm (16), Sindre K.
Hansrud (17) og Kjetil Paul Knallsen (17) var på
«Kjellern Rock» for å høre og se på bandene spille.

FOTO: TRUDE FURULY

STO PÅ SCENEN: «Follo politidistrikts bluesband»
er bandnavnet til de ti politibetjentene som opptrådte
på «Kjellern Rock». – Det er viktig for oss å vise at vi er
til stede også på andre arenaer, sier Joachim Mosseng.

FOTO: ODA ORDING

politiblues

SKI: Det har vært stor spred-
ning blant årets deltakere på
Kjellern Rock. Alt ifra Follo
politidistrikt til svenske band
har vært i ilden.

Rasmus Brage(17) Benjamin
Eriksson(17) Jakob Eng(17) og
Tim Gerebrant (17) fra Jönkö-
ping i Sverige utgjør rockeban-
det «Mr. Goodytwoshoes».

De har vært et band siden i
sommer. Arrangementet fikk
de vite om gjennommusikkor-
ganisasjonen «Bilde», som
jobber med å hjelpe amatør-

band frem i rampelyset. Bladet
har sponset reisen og opphol-
det.

De kaller sin egen sjanger in-
dierock, men understreker at
de spiller mye spredt.

Politiet på plass
Follo-politiet deltok seg på
«Kjellern Rock». Lørdag var
det verken pågripelser eller
sikkerhet som sto i fokus. En
gjeng på ti politibetjenter, med
navnet «Follo politidistrikts
bluesband», sto på scenen.

– Dette er en del av vårt fore-
byggende arbeid, forteller Joa-
chim Mosseng, som stilte med
akustisk gitar.

På «Kjellern Rock» stiller et
band fra Follo-politiet hvert år.

Spiller blues og coverlåter
I kontrast til kveldens overre-
presenterte sjanger, spilte po-
litiets bluesband innenfor blu-
essjangeren.

– Det er hovedsakelig cover-
låter, forteller Joachim Mos-
seng.

Kom langveis fra

Rockebandet «Plopp»
spilte rockemusikk
for de aller yngste
rockefansene. Søn-
dagsrocken fristet
mange og det ble
full sal i Rådhus-
teatrets foajé.

Silje Strømland
silje.stromlandoblad.no

SKI: – Rockebandet «Plopp» hø-
res litt ut som barne-tv, mente
12 åringen Matias Rædergård.
Sammen med bestemor og lille-
bror var han klar for rockekon-
sert.

– Jeg digger Metallica og hip-
hop. Dette er tøft og kult, under-
strekte Rædergård.

– Helt supert
Rockebandet «Plopp» rocket
seg gjennom konserten, som var
tilpasset små ører. Selv om tone-
ne smøg seg høyt oppover noen
ganger, var det ingen barnehyl å

høre. Kun jubel og latter.
RagnhildØvergaard fra Lang-

hus hadde med seg sønnen Hal-
vor (femmåneder) for å høre på
barnerock.

– Vi har allerede vært i baby-
opera. Så barnerock er bare helt
supert, jublet Øvergaard.

Halvor gliste og trakk til seg
alle inntrykkene i foajeen mens
rockebandet «Plopp» serverte
morsomheter og sprelske toner.

Ploppfamilien
Bandet på tre mannfolk i fot-
balldrakter spilte rockelåter til-
passet barn og spøker tilpasset
de litt eldre i salen.

– Er det noen som kan telle til
fire på spansk her? Uno, dos,
tres, cervezas, kom det fra Knut
Plopp, trommisen i bandet.

– Vi heter Henning Plopp,
Knut Plopp og Lewi Plopp. Roc-
kebandet Plopp spilte låter som
«Yoghurt», «Tellesangen» og
«Koseklut» før det var klart for
idolkonkurranse og musikk-
quiz. En lærerrik og spennende
ettermiddag for rockegale for-
eldre og barn.

YOGHURTSANG: – Yoghurt gjør deg stor og sunn, sang
Rockebandet Plopp i Rådhusteatrets foajé i går ettermiddag. Fra
venstre: «Henning Plopp» – Henning Kemp, «Knut Plopp» – Knut
Lothe og «Lewi Plopp» – Lewi Bergrud. BEGGE FOTO: DANIEL GAUSLAA

BABYROCK: Ragnhild Øvergaard hadde med seg Halvor (fem
måneder) på barnerock og syntes tilbudet var supert.

Søndagsrock
for små ører

ÅS: Forfatter Geir Stian Ulstein (bil-
det), bosatt på Ås og fotograf Tor S.
Ulstein har mottatt midler fra Norsk
forfattersentrum for å gjennomføre
et crossoverprosjekt.Temaet er tyske

konsentrasjonsleire og erindring.
Resultatet vil fremvises gjennom én
eller flere utstillinger i løpet av 2012.
De regner med å gjennomføre det
kunstneriske arbeidet i mars.

Ås-forfatter i crossoverprosjekt


