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Marie Kristin Dale frå Bergen 
fekk Bratt & Blått-prisen for 
2017. Ho fekk prisen rett før 
ho og bandet MK’s Marvellous 
Medicine skulle i gang laurdag 
kveld.

– Bratt & blått-prisen har vi 
tidlegare gitt både til fortid, 
entusiasme og til formidling. I 
dag vil vi gje denne til framtid 

og ei formidling av denne 
sjangeren som ikkje liknar 
noko anna. 

– Når såg vi sist ein av nor-
ges beste bluesgitaristar un-
der tjuefem år? Når var det 
sist ei likandes jente frå Ber-
gen? Marie Kristin – årets 
brattogblåttpris går til deg! 
Haldt fram slik du held på, sa 

Kyrre Grimstad til prisvinna-
ren.

– Tradisjon og utvikling er 
heilt avhenging av at det kjem 
nye kostar til, at det vi held på 
med vert løfta opp til nye ge-
nerasjonar.  Vi meiner at det 
veks, vi meiner at det gror.
RUNE SÆBØNES
rune@morenytt.no

Marie Kristin Dale fekk prisen

VINNAR: Marie Kristin 
Dale. FOTO: GEIR HØYDALSVIK

UTDELING: Bratt& Blått-nemnda deler ut 
prisen til Marie Kristin Dale. FOTO: GEIR 
HØYDALSVIK

– Vi elskar Noreg. Det er 
det vakraste landet vi vit-
jar. Og denne plassen. Han 
er heilt ubeskriveleg. Det 
er himmelen.

Karane i The original Blues Bro-
thers Band var frå seg av be-
geistring over å spele ein 
konsert på Trandal torsdag 
kveld.

Og publikum var frå seg av 
begeistring over å ha det legen-
dariske bandet på besøk.

– Det er kanskje ikkje det 
beste bluesbandet i verda, men 
det er det mest vidgjetne, som 
ein publikummar sa det.

Alt klaffa på Trandal torsdag. 
Ei vakker kveldssol skapte ei 
flott stemning. 

Pineapple Express frå Ørsta 
fekk æra av å vere oppvar-
mingsband. Og med Olav Sin-
dre Kriken i spissen fekk dei 
publikum i stemning før det var 
sjølvaste The Blues Brothers 
Band sin tur.

Like etter kl. 21.30 kom le-
genda Steve Cropper (76) først 
på scena, og ein etter ein kom 
dei andre musikarane ut. Publi-
kum svara med jubel. Frå origi-
nalbesetninga var Cropper og 
Murphy Dunne (piano) med.

For dei fleste er forholdet til 
The Blues Brothers prega av 
filmen med det same namnet, 
og stemninga var størst då klas-
sikarar som «Minnie the 
Moocher» og «Sweet home, 
Chicago» vart spelt. 

Fleire av publikum hadde fø-

rebudd seg ekstra til konserten. 
Dei kom i svart dress, mørke 
solbriller og hatt, akkurat som 
brørne Elwood og Jake Blues i 
filmen.

Og det merka bandet seg, for 
til avslutningsnummeret vart 
mange av desse inviterte opp 
på scena, og dei dansa og sho-
wa saman med bandet. 

Ein av dei som fekk kome 
opp var Kim Thorup.

– Det var svært å stå og danse 
på scena, gi bamseklem til BB-
vokalisten og handhelse på re-
sten av bandet. Men utsikta frå 
scenekanten over ein tettpakka 
Christian Gard med Hjørund-
fjordfjella som kulisse – det var 
rett og slett rørande!

Det vart ein bluesfest for his-
toriebøkene.

RUNE SÆBØNES
rune@morenytt.no

The Blues Brothers  
for historiebøkene

BLUESFEST: The Blues Brothers skapte ein historisk bluesfest 
saman med publikum.

LEGENDE: Steve Cropper kom i 
spissen saman med The 
original Blues Brothers Band.

2.500 kom til Trandal i lø-
pet av dei tre dagane med 
Trandalblues. Torsdag kom 
det åleine 1.300.
– Vi er veldig glade, og veldig 
fornøgde. Spesielt set vi pris på 
dei gode tilbakemeldingane frå 
artistane og publikum, seier 
Terje Myklebust i Bratt & Blått, 
arrangørane bak Trandalblues.

For fyrste gong var det i år 
ein festival over tre dagar. Når 
festivalen fyrst skulle feire ti år, 
vart det slått på stortromma. 
Internasjonale og nasjonale 
toppnamn vart henta inn, og 
det vart gjort investeringar på 
festivalområdet for å gjere det 
betre for publikum.

– Den nye tribunen sette 
både publikum og artistar stor 
pris på. Artistane har fått my-
kje betre kontakt med dei som 
er på festivalen, og sjølv om det 
høyrest rart ut, så har utvidinga 
av festivalområdet berre gjort 
det heile meir intimt, seier My-
klebust.

Det er alltid like spennande 
kvar gong i etterkant å sjå kor-
leis arrangementet har gått 
økonomisk.

– Vi skal vel greie å kome ut 
nær null i år også. Vi vil ikkje 
sjå kistebotnen, seier Mykle-
bust med eit smil.

Dei musikalske høgdepunkta 
stod i kø på festivalen, og dei 
sterkaste tilbakemeldingane 
har kome etter konserten med 
Knut Reiersrud på fredag.

Takkar frivillige
– Ein av publikum sa at dette 
var det største han hadde opp-
levd, større enn Pink Floyd på 
Telenor Arena. Og for meg per-
sonleg var også dette det stør-
ste, seier Myklebust.

Han og dei to andre i Bratt & 
Blått, Arne Moe og Kyrre Grim-
stad, takkar alle medspelarane.

– Ikkje minst Christian 
Gaard, for Trandalblues og 
Christian Gaard heng saman. Vi 
takkar også Røde Kors for inn-
satsen, og sjølvsagt Daniel Sto-
reide som hadde kontroll på 
seks båtar som gjorde at trans-
porten til og frå gjekk knirke-
fritt, seier Myklebust.

Arrangørane sender også ei 
takk til dei ekstra frivillige som 
møter kvart år. Ein gjeng på 
mellom tjue til tretti, frå Alta i 
nord og til Setesdalen i sør 
kjem for å hjelpe til.

Det vart ein festival med det 
eine høgdepunktet etter det 
andre. Torsdag handla det 
sjølvsagt om The original Blues 
Brothers Band, men også om 
Pineapple Express frå Ørsta. 

Fredag vart ein kveld for dei 
store overraskingane, og dei 
store musikkopplevingane.

Fyrst ute var Faculty of Funk. 
Bandet er samansett av unge 
som eldre musikarar frå Ørsta 
og Volda. Det vart eit fyrverkeri 
som vart levert frå scena.

Og fyrverkeri kom også Lat-
vian Blues Band med. Dei var 
for fyrste gong på Trandal i 
2015, og ville så gjerne tilbake. 

Sjarmerte
Du veit aldri kva du får med 
Knut Reiersrud. Han kan spele 
på det vare, han kan spele på 
det energiske. Han gav publi-
kum på Trandal ein stor kon-
sert, og han veit også å 
sjarmere. Som ekstranummer 
kom han åleine ut på scena, og 
spelte «Lille Trandal» til tonane 
av «Vesle Måltrost». Det var kan 
hende ikkje det mest avanserte 
Reiersrud kan levere, men pu-
blikum smelta i regnvêret.

Laurdag var det litt lettare i 
vêret, og det vart igjen flott blu-
eskveld. Tony Dowler’s Hell-
hounds frå Manchester varma 
opp for eit anna trekkplaster, 
Bokkereidars Blues Band med 
Side Brok som gjesteartistar. 
Veteranane i Bokkereidars 
skuffa ikkje, og saman med ka-

rane i Side Brok leverte dei det 
vesle ekstraordinære og sjan-
geroverskridande som Trandal-
blues er kjende for å kunne 
levere. 

Og kvelden var langt frå over. 
På scena kom Vidar Busk, som 
kan gjere det utrulege og uven-
ta. Busk er fleire gonger Spelle-
mannsprisvinnar i Noreg. 

Og som siste innslag under 
Trandalblues, var det ein an-
nan Spellemannsprisvinnar, 
Marie Kristin Dale og MK’s Mar-
vellous Medicine. Det vart ei 
oppvising i rotekte blues.
RUNE SÆBØNES
rune@morenytt.no

 • Strålande tilbakemeldingar

2.500 feira ti år med Trandalblues

OVERRASKING: Janne Skarstein 
og Faculty of funk. FOTO: GEIR 
HØYDALSVIK
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Tusen takk, Trandal, Tusen takk 
Bratt & Blått. Tusen takk til alle 
frivillige. Vit at de har gjeve folk 
frå nær og fjern opplevingar 
dei aldri vil gløyme.

På Trandal. På Christian 
Gaard. Der fekk vi tre døger 
musikkopplevingar som vil 
leve med oss resten av livet. 
Det er slik at vi er skjelvne. Vi er 
rusa. Vi er glade. Vi er rørte. 

Aldri har noko slikt vore i fjor-
den vår.

Jau då. Einskildhendingar, 
einskildopplevingar og så bort 
etter. Men her snakkar vi om 
ein tre dagar lang fest. Ein skik-
keleg fest. Takk for The original 
Blues Brothers Band. Takk for 
Knut Reiersrud, takk for The 
Latvian Blues Band, takk for 
Side Brok og BokkeReidars. 

Takk for Vidar Busk. Og takk 
for alle dei andre.

Takk for mat, drikke og per-
fekt skyss til og frå. Takk for 
venlegheita som berre Trandal 
kan gje. Takk for at de gjev oss 
minne for livet ut. Det har vore 
eit privilegium å vere til denne 
helga, å vere til for Trandal.

Og så må arrangørane i Bratt 
& Blått ta til vitet også i år. For 

eg veit at de på oppsumme-
ringsmøtet alltid seier at dette 
var siste gongen.

Ta nokre dagar fri. Og start 
der etter arbeidet med neste 
års fest. Vi som er publikum, vi 
stiller.
RUNE SÆBØNES
rune@morenytt.no

Tusen takk, Trandal

FOLKEFEST:  Trandalblues vart 
ein tre dagar lang folkefest.
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2.500 feira ti år med Trandalblues

SJANGEROVERSKRIDANDE: Side Brok og Bokkereidars Bluesband leverte i år også. 

ENERGI: Latvian Blues Band 
leverte eit energisk innslag. 
FOTO: GEIR HØYDALSVIK

FESTKVELD: Knut Reiersrud medverka til å skape nok ein festkveld 
på Trandal. FOTO: GEIR HØYDALSVIK

VETERAN: Vidar Busk på scena på Trandal.


