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Opp mot 1.500 tok turen til Tran-
dalblues torsdagskvelden då kan-
skje det aller største trekkplasteret 
for mange, nemleg The Original 
Blues Brothers Band, tok turen frå 
USA for å spele i idylliske omgjev-
nader på Trandal. Fredagen kom ein 
del færre publikummarar grunna litt 
dårlegare vêr, medan om lag 1.000 
bluesinteresserte var til stades laur-
dag. Med totalt over tre tusen til-
reisande sette Trandalsblues publi-
kumsrekord, og markerer seg på det 
nasjonale blueskartet. Rundt førti 
frivillige var i sving under festivalen 
arrangert av Bratt og Blått i sam-
arbeid med Christian Gaard. Røde 
Kors ytte også avgjerande innsats.

Eventyr frå start til slutt
Lenita Storeide frå Christian Gaard 
synest det var fantastisk at så mange 
besøkte årets Trandalblues. 

– Det er absolutt ein rekord, 
og sidan det er eit jubileumsår er 
det ekstra kjekt å sjå at det var så 
mange som ville ta turen, smiler 
ho, og legg til at det er krevjande å 
arrangere eit så stort arrangement, 
men at det er utruleg kjekt. Terje 
Myklebust frå Bratt og Blått fortel 
at det var hektisk å få alt i stand før 
festivalstart. 

– Den nye tribunen stod klar 
onsdag ettermiddag klokka fem, 
og det var akkurat i tide, seier han. 
Myklebust meiner den nye tribunen 
bidrog til at årets festival fekk ein 
mykje betre musikkarena. 

– Festivalen har vore eit eventyr 
frå start til no, og stemninga har 
vore på topp gjennom heile festiva-
len, seier bluesentusiasten.

Lokalt og internasjonalt
Sjølv om Trandalblues dei siste 
åra har fått inn fleire internasjonale 
artistar, vektlegg dei endå dei lokale 
banda. 

– Vi gløymer aldri dei lokale 
banda som spelte gratis då vi starta 
med festivalen, og den vart halden 
i eit telt på plattingen her, fortel 
Myklebust. Han vektlegg at dei all-
tid har dei lokale banda i tankane 
når dei skal ferdigstille programmet. 
På festivalen spelte fleire lokale 
artistar, blant anna Ørsta-bandet 
Pineapple Express, Faculty of Funk 
og BokkeReidars Bluesband, som 
hadde med seg Side Brok på scena. 

– Å få tak i The Original Blues 
Brothers Band er noko som vi har 
tenkt på lenge, og etter førre festival 
sende vi dei ein e-post i juli, seier 
Myklebust. Vidare varte forhand-
lingane fram til februar, då kontakta 
endeleg vart signert. Målet for Blått 
og Brått er å sette i hop eit variert 
program med innspel frå lokale, 
nasjonale og internasjonale artistar. 

– Vi inviterer også berre kvali-
tetsband, og har fleire gjestar som er 
opptekne av høg kvalitet. Difor vert 
det teke fleire vurderingar når vi set 
opp festivalprogrammet, forklarer 
Myklebust. Ein målsetjing for Bratt 
og Blått har òg vore å ikkje ha for 
mange gjengangarar i festivalen. I 
løpet av dei siste ti åra har dei hatt 
over seksti ulike band med. 

Planke for planke
Myklebust erfarer at dei ti åra med 
Trandalblues har vore ei fantastisk 
reise for Bratt og Blått. 

– Med tanke på at den første 
festivalen vart halden i eit telt på 

plattingen her, så kan vi seie at fes-
tivalen ikkje vart bygd opp stein for 
stein, men planke for planke, fortel 
han. Det er eit stort arbeid som ligg 
bak for å få festivalen i gang år etter 
år med tanke på logistikk og ikkje 
føresette situasjonar som må løysast 
på sparket. 

– Kvar søndag vi vaknar etter 
festivalen i halvsvime og utslitne så 
tenkjer vi aldri meir, ler Myklebust. 
Han meiner at mykje av motivasjo-
nen til å arrangere festivalen er at 
den er økonomisk viktig for Chris-
tian Gaard. 

– Vi er avhengige av å få kome 
her og lage festival, og dei stiller 
opp med personalet, seier han, og 

legg til at det er musikk og glede, 
og det å skape eit betre og rikare 
lokalsamfunn som er drivkrafta til 
festivalen. 

– Unikt særpreg
Runar Gudnason frå Side Brok 
synest det er kjekt å spele på Tran-
dalblues. – For meg personleg så er 
dette noko som eg har gleda meg 
veldig til, og grua meg litt til sidan 
Side Brok ligg litt på hylla og eg 
ikkje har spelt ein konsert på over 
eitt år, seier Gudnason. Han vart 
positivt overraska over det høge 
energinivået i publikum sjølv om 
det endå var tidleg på kvelden då dei 
spelte. Svein Hunnes frå Bokker-

eidars Bluesband meiner at Tran-
dalblues berre vert betre og betre år 
for år, og er imponert over både lyd 
og scene. 

– Det er tøft at ein har fått til 
noko som klarer å gi gjenklang 
nasjonalt i bluesmiljøet, tenkjer 
Hunnes. Han meiner at landskapet 
rundt, og Trandal i seg sjølv, er med 
på å gi festivalen eit unikt særpreg. 

– Når ein kjem hit frå Sæbø i båt 
er det ikkje rart at amerikanarane 
vert bergtekne av fjella, ler han, og 
seier at plassen minner om ein stad 
der ein ikkje kunne tru at ein blues-
festival kunne bu.
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Bluesfest med høg kvalitet

* Rap-fenomena frå Hovde-
bygda representert ved Tor-
stein Hyl (Runar Gudnason) 
og Sirkel Sag/Skatebård 
(Bård Aasen Lødemel) i fri 
utfalding på scena.

* Terje Myklebust frå Bratt og Blått er 
svært nøgd med det rekordstore frammøtet 
under årets festival. 

* Vidar Busk må trivast 
godt på Trandalblues 

sidan han spelte der for 
tredje gong i år.

* Publikum på Trandalblues såg ut til å kose seg under konserten med Bokkereidars Bluesband 
og Side Brok. 

* Den nye publikumstribuna gjorde det mogleg for fleire å 
ha godt utsyn mot artistane på scena. 

* Kristin Riise, Lina-Viktoria Standal og Amalie Woll-
mann var blant dei 16 frå Røde Kors som hadde kontroll 
over billettsalet og tryggleiken til festivaldeltakarane. 

Trandalblues markerte tiårsjubileet med publikumsrekord og lokalt, nasjonalt og internasjonalt kjende artistar.  


