Nå skal det rockes på Skeikampen

Gausdalfestivalen
Black Ice

Get Rhythm

Snart vil lyden av ”Living next
door to Alice” og ”Sylvias
Mother” runge over fjelltopper,
golfbane og hyttetak. Smokie og
Dr. Hook er de største internasjonale artistene som skal trekke
festivaldeltakere til Skeikampen
i august.
Av: Åse Kari Gravråk

Men lokale aktører skal også på scenen.
Det største bandet fra Gausdal er kanskje
Black Ice som i vår gjorde en knallopptreden i Norske talenter. Der fikk de bla. Petter
Stordalen til å rocke på bordet i flere minutter.
Og dette bandet vil garantert gi minst like
mye når de skal opptre på hjemmebanel.
- Vi mener det er viktig å få frem det lokale
musikkmiljøet, men samtidig presentere både
nasjonale og internasjonale artister, sier festivalsjef Marius Hansen.
- Det vil forhåpentligvis trekke både gausdøler og utenbygds publikum.
Festivalteamet syslet først med tanken på
å ha en festival på Segalstad Bru, men kom
fort frem til at Skeikampen ville være et mer
egnet sted både med tanke på overnattingsmuligheter og ramme rundt selve arrangementet.
Hansen selv har mest erfaring i å arrangere
enkeltkonserter med opptil 500 publikummere, men i teamet har han med seg Ola
Tangen som har en stor kontaktflate i artistverdenen, og i tillegg har han erfaring fra
større arrangement.

Stas

Hvordan ser du for deg selve festivalen, og
hvor mange tror du vil komme?
- Vi har kapasitet til å ta imot 4000 festivaldeltakere hver dag, men hvor mange det blir
er ikke det viktigste, vi gjennomfører uansett.
Det viktigste for oss er at festivalen kan bli en
tradisjon, at de som kommer i år får en god
opplevelse og vil prate mye om det i etterkant.
Hvilken aldersgruppe tror du vil dominere
festivalen?
- Jeg tror det vil bli veldig blanda alder, kanskje aller mest i alderen 25-35 år. Men vi har
jo band og artister som helt klart vil fenge de
godt voksne også. Både de internasjonale og
de store norske som deLillos og Claudia Scott
for eksempel, men også våre lokale band tror
jeg vil trekke et voksent publikum.
Da gjenstår det bare å bestille helgepass eller
dagspass og glede seg til rocka høyfjellstemning med skikkelig trøkk. Let´s go!
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