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–Hogger
skogen
40 år
for tidlig

Tok sølv
i terrenget
Sport side 14-15

Folk og båter
strømmet til
Foldvik
Nyheter side 4-5

Arild Kulseng-Hansen er opprørt over at skogen felles for småpenger, når man
kunne ventet noen år, oppnådd en mye bedre kvalitet og høyere pris for
trevirket.
Nyheter side 2-3

Kongene av Bakgården 2016

Vil bygge ny
barnehage
Nyheter side 8

 



Ga full guffe
mot konkurrenten
Kultur side 28-29
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–Rørt over den
utrolig responsen
TILBAKEMELDINGER: Festivalgeneral Jan Santocono er
både rørt og glad over responsen han får etter årets Bakgården. Arkivfoto

Bakgårdsfestivalen
solgte rundt 6.600
billetter totalt. Rundt
800 flere enn i 2015.

HARSTAD: Da må man også
ta med i beregningen at verdensstjernen Anastacia stod
på programmet i 2015.
Festivalgeneral Jan Santocono brukte store deler av
søndagen i går på å rigge ned
fasiliteter og utstyr på festivalområdet. Tunge løft og mye
bæring, etter noen fantastiske dager. Han var ikke alene.
Rundt 190 frivillige har stått
på døgnet rundt under årets
Bakgårdsfestival.

Rørende

- Vi hadde et oppsummeringsmøte sammen med staben
etter at Zoo avrundet showet
lørdag. Alle var enige om at
dette hadde vært en fantastisk
opplevelse.
- Ja, responsen fra artistene,
de frivillige og publikum er så
gode, at vi blir helt rørt, forteller Santocono.
- Bakgården er blitt en
bydugnad som vi knapt kunne
drømme om. Eid av rundt 70
bedrifter gjennom profileringspoolen, og bemannet av
et enorm korps av frivillige.
Folk har strømmet til og skapt
en stemning som alle kunne ta
og føle på, sier han.

Konsertånden

Det er ikke bare bypatriotisme
og entusiasme han baserer det
på. Artistene som kommer til
Harstad gir bunnsolide tilbakemeldinger.
- Lydteknikeren til Slade
fortalte meg at det var lenge

TRØKK: Både artister og publikum skryter av stemningen på Bakgården. Foto: Øivind Arvola

siden han hadde sett bandmedlemmene så glade som
under konserten her i Harstad.
De trivdes som fisken i vannet.
Følte seg ønsket og ivaretatt
fra de gikk av flyet på Evenes,
til de gikk av scenen, opplyser
Santocono.
- Men aller best i år var veteranene i Zoo. Bandet som er en
del av vår nordnorske og norske pophistorie. Som kunne
skilte med en hit-parade av
dimensjoner.

Urettferdig

- Allsangen runget, ikke bare
på
festivalområdet,
men
langt bort i gatene rundt. De
ble trampeklappet tilbake til
ekstranummer av et ellevillt
publikum.
- Zoo-gutta var samspilte,
tok utfordringen på strak arm,
og ga oss i festival-ledelsen en
skikkelig tankevekker.
- Det er slett ikke bare de
store navn fra utlandet som
skaper festivalsuksess.
- Norske artister har utrolig

mye å by på. Vi må ikke glemme dem. I år var Zoo kongene
på haugen i Bakgården.
- Vi hadde i utgangspunktet
tenkt å avslutte lørdagen med
Slade. Men vi fant at selv de
kunne ikke konkurrere med
allsangmaterialet til Zoo.
- Det ville faktisk vært urettferdig mot britene å kjøre dem
på scenen etter Zoo, mener
festivalgeneralen.

Læring

Suksessen gir selvfølgelig
energi foran framtidige festivaler.
- Alt som har skjedd i år må
vi ta med oss i planleggingen
av neste år, som vi for øvrig er
kommet godt i gang med.
- Logistikk, bemanning,
artistivalg, promotering. Det
er alltid noe å lære.
- For å bli bedre forsøker
vi i første rekke å lytte folket.
Det er tross alt en folkefest vi
skal lage. Bakgården er ikke
et kommersielt arrangement
i økonomisk øyemed. Vi skal

SLADE: Gammelt britisk storband som hadde en rekke internasjonale hits på 70 og 80-tallet.

forbedre oss på en rekke
områder, bygge kompetanse
og skape opplevelser lover
Santocono.
Han mener Bakgården har
veldig god kontroll på økonomien i år. De endelige tallene
har han når de siste fakturaene er i boks.
- Vårt prinsipp er enkelt. Vi
bruker ikke penger vi ikke har

tjent, avrunder han.
På ht.no kan du lese om alle
artistene og konsertene de
framførte.
Kjell Magne Angelsen
redaksjonen@ht.no
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ROMDRAKTER: Zoo kom ut i full uniform til konserten i Bakgården lørdag. Foto: Øivind Arvola

Vil satse på Zoo
Lørdag toppet Zoo
Bakgården. Det kan
være en ny start for
bandet, som tror de
kan ha ventet vel lenge
med å gjøre comeback.

HARSTAD: I 2015 overtales
Zoo til å komme tilbake på
scenen etter en pause på åtte
år. Under Rock på Torget i juni
i Bodø i fjor står bandet på scenen med høye skuldre. De har
bare fått øvd én dag.
– Erfaringene gjorde at vi
kom til Harstad med ærefrykt.
I Bodø var det merkbart at vi
bare hadde øvd én dag.
- Låtene våre høres kanskje TILBAKE: Kim Karlsen, Stig Andreassen, Trond Nyrud, Ketil Stokenkle ut, men det finnes flere kan og Sverri Dahl før lørdagens konsert under Bakgården. Foto:
C-momenter og noen flikk Lars Richard Olsen
flakker vi var rustne på.
- Zoo var kjent for å være Musikken lever
– Det er nok et potensial som
teknisk gode, og det ville vi Zoos låter har nå blitt sunget i vi ikke har utnyttet. Folk som
at skulle være på plass denne rundt 40 år. Nå vil de at enda var nesten like store som oss
gangen, sier Ketil Stokkan.
flere skal få sjansen til å opp- har gjort et levebrød av å forLørdag sto de på scenen leve sanger som «Evig ung», lenge karrieren sin. Det har
under Bakgården som head- «Vent, ikkje legg på» og de ikke vi gjort i like stor grad. Jeg
liner. Folk går amok. Nå ven- andre som publikum kunne håper det vi leverer nå er godt
ter flere konserter for bandet i like godt som bandet i Bakgår- nok slik at vi kan gjøre flere
tiden som kommer.
den.
jobber, sier Sverri Dahl.

Musikken vil uansett overleve bandmedlemmene, sier
Trond Nyrud.
– Det er nå flere generasjoner blant vårt publikum. Nå er
også barna til dem som kjøpte
plater og kassetter med, sier
han.
Ketil Stokkan sier at musikken nå på mange måter tilhører publikum.
– Det er bare å høre på publikum når vi stopper å spille og
publikum fortsetter å synge.

Ærefrykt

Stig Andreassen kom inn i
bandet i 2004 da han gikk fra
lydbordet til scenen etter at
Erling Andersen takket for seg.
Når han står på scenen er
det ikke fokus på noe annet
enn musikken.
– Det er av respekt for publikum og et 40 år gammelt konsept. Det er fantastisk å få være
med på, for jeg fikk bandet inn
med morsmelka. Jeg husker
at vi hørte bandet øve i fjøset i
Stokmarknes. Andersen var en
fremragende bassist og musiker, så det å begynne i bandet

var som å hoppe etter Wirkola,
sier han.
Andersen virker gira på å
gjøre mer med Zoo. Bandet
virker forsiktige med å love for
mye, men de har booket flere
opptredener i 2016.
Hva som skjer videre er
usikkert.
– Vi må se hvordan det går
på Bakgården og de andre
konsertene. Så er det også et
spørsmål om det finnes en
plass i markedet for oss. Vi vil
ikke spille for 14-18-åringer,
sier Stokkan.
– Kan det bli en ny plate
også?
– Vi har ikke tenkt så mye på
det. Da vi ga ut plater snappet
vi opp alt som var i tiden og
lagde vår egen greie. Jeg tror
ikke at vi i 50- og 60-årene skal
gjøre det på nytt, men kanskje
tar jeg feil, sier Stokkan.
Lars Richard Olsen
95231958 – lro@ht.no –

