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Smartest i det lange løp

Innkjøpspris

Smart for deg som tåler å se at prisen går litt opp og ned

– Du betaler det samme som oss + kun 35 kr/mnd
– Historisk den rimeligste avtalen over tid
– Ingen bindingstid eller forskuddsbetaling

+ kun 35 kr/mnd

fastavtale topp 5 garanti variabel innkjøpspris innkjøpspris
   – med pristak

fastavtale topp 5 garanti variabel innkjøpspris innkjøpspris
   – med pristak

(smart strøm)

Les mer og bestill på nte.no, 
ring 07400 eller besøk din 
lokale NTE Expert butikk.

Matfestival og Frostadagene

Kalenderen viser ennå 
mars, men planleggingen 
for noen av sommerens 
begivenheter er i gang. 
Hva skjer med Frosta på 
Trøndersk Matfestival, 
og med Frostadan?

Rune Logstein

Matfestival

Ifølge ordfører Johan Petter 
Skogseth er Frosta allerede påmeldt 
med stand på matfestivalen i 
Trondheim i starten av august. 80 
000 kr er bevilget fra kommunens 
næringsfond for å finansiere Frostas 

deltagelse. Fjorårets matfestival ble 
generelt litt neddempet på grunn 
av hendelsene 22. juli. I tillegg var 
fjorårets Frostastand mindre enn 
i foregående år. Dagfinn Sørheim 
har vært engasjert i matfestivalen 
i flere år og er med på planleg-
gingen også til sommeren. Gamle 
Frostabåter som ror inn Ravnkloa 
med grønnsaker har vært et fast 
innslag under matfestivalen i flere 
år. I fjor ble selve overfarten over 
fjorden erstattet med at båtene 
ble transportert med hengere til 
Trondheim. Hvordan dette vil 
foregå til sommeren er ennå ikke 
avgjort.

Frosta sin deltakelse på matfes-

tivalen har avgjort betydning for 
Frosta. Frostas omdømme og mer-
kevare som Trondheims kjøkken-
hage må underbygges. Ifølge Johan 
Petter Skogseth er grønnsaker fra 
Frosta noe som skiller seg litt ut 
på en matfestival hvor melke- og 
kjøttprodukter tar en stor del av 
oppmerksomheten. Her har Frosta 
en viktig nisje for sine produkter. 

Frostadan
De to siste årene har Frostadagene 
blitt arrangert på Tinghaugen i kom-
munal regi, etter at Landbrukslaget 
sa fra seg sitt arrangement ved 
Frostahallen. Planen er at somme-
rens Frostadager også skal foregå 

ved Tinghaugen, tidspunktet er 
ennå ikke klart, men Skogseth 
håper at datoene blir fastsatt 
rundt påsketider. Til sommerens 
Frostadager er det en målsetning 

å få til deltakelse fra private aktø-
rer. For kommunen er det viktig 
at private aktører føler et ansvar 
for gjennomføring av Frostadagene.

De to siste årene har Frostadan vært på Tinghaugen. De fleste er enige om at plassen er et godt valg, tids-
punktet (siste uka i juni) derimot, er mer diskutert. 

Frosta har tidligere imponert med stand, produkter og presentasjon under Trøndersk Matfestival. Og båtene i Ravnkloa er det bare Frosta som har hatt.   Kommunestyret har bevilget 
midler fra næringsfondet for at Frosta-produktene fortsatt skal være godt synlige. 

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 3.
© FrostingenPublisert: 15.03.2012.

Les hele nyheten på http://ret.nu/hDfDmrrL
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Matfestival og Frostadag
Frostingen. Publisert på nett 15.03.2012 14:13. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Av Rune Logstein, Kalenderen viser ennå mars,

men planleggingen for noen av sommerens

begivenheter er i gang. Hva skjer med Frosta på

Trøndersk Matfestival, og med Frostadan?

Frosta har tidligere imponert med stand,

produkter og presentasjon under Trøndersk

Matfestival. Midler fra næringsfondet skal sørge

for deltagelse i 2012. Trøndersk Matfestival

Ifølge ordfører Johan Petter Skogseth er Frosta

allerede påmeldt med stand på matfestivalen i

Trondheim i starten av august. 80 000 kr er

bevilget fra kommunens næringsfond for å

finansiere Frostas deltagelse. Fjorårets

matfestival ble generelt litt neddempet på grunn

av hendelsene 22. juli. I tillegg var fjorårets

Frostastand mindre enn i foregående år. Dagfinn

Sørheim har vært engasjert i matfestivalen i flere

år og er med på planleggingen også til

sommeren. Gamle Frostabåter som ror inn

Ravnkloa med grønnsaker har vært et fast

innslag under matfestivalen i flere år. I fjor ble

selve overfarten over fjorden erstattet med at

båtene ble transportert med hengere til

Trondheim. Hvordan dette vil foregå til sommeren

er ennå ikke avgjort. Frosta sin deltakelse på

matfestivalen har avgjort betydning for Frosta.

Frostas omdømme og merkevare som

Trondheims kjøkkenhage må underbygges. Ifølge

Johan Petter Skogseth er grønnsaker fra Frosta

noe som skiller seg litt ut på en matfestival hvor

melke- og kjøttprodukter tar en stor del av

oppmerksomheten. Her har Frosta en viktig nisje

for sine produkter.

Frostadan De to siste årene har Frostadan blitt

arrangert på Tinghaugen i kommunal regi, etter at

Landbrukslaget sa fra seg sitt arrangement ved

Frostahallen. Planen er at sommerens Frostadag

også skal foregå ved Tinghaugen, tidspunktet er

ennå ikke klart, men Skogseth håper at dato blir

fastsatt rundt påsketider. Til sommerens

Frostadager er det en målsetning å få til

deltakelse fra private aktører. For kommunen er

det viktig at private aktører føler et ansvar for
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gjennomføring av Frostadagene.

© Frostingen

Se webartikkelen på http://ret.nu/qAxYQI0z
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fredag 4. mai 20122  frostingen

Frosta Fjordfestival
- Norges frodigste festival –

Vi møter talsmann for 
den nye festivalen, Frosta 
Fjordfestival, på festi-
valområdet i Småland. 
Selvfølgelig er dette 
Norges frodigste festival, 
sier Stig Morten Skjæran. 
Se deg rundt!

Janne Hopmo

Navnet måtte bli Frosta 
Fjordfestival, forteller Stig Morten, 
og «frodig» ble med av flere grun-
ner. Frosta er ei frodig halvøy i 
Trondheimsfjorden; grønn og vak-
ker, med frodige åkrer og enger. Det 
er ikke uten grunn at den blir kalt 
Trondheims kjøkkenhage. 

- Ønsket er at det frodige skal 
smitte til festivalen. Det som er fro-
dig er vakkert, det vokser, og det er 
nytt og friskt. 

Kunne ikke la det ta slutt
Initiativtakerne bak Frosta 
Fjordfestival er Neset FK og et 
par ildsjeler. Tore Moksnes og 
Terje Viken var blant dem som 

syntes det var for ille at alt skulle 
ta slutt i Småland, med det flotte 
grunnlaget Hallbjørn Stenhaug og 
Frostafestivalen hadde lagt for fes-
tival i sjøkanten.

Aktørene bak arrangementet er 
Neset FK, med Terje Viken i spis-
sen, og Frosta Arrangement. Frosta 
Arrangement er et nyetablert sel-
skap som eies av Tore Moksnes, 
Robert Alstadvold, Jørn G. 
Anderssen og Stig Morten Skjæran. 
Bookingfirmaet fra Trondheim, 
TS Partner, går inn som en del av 
Frosta Arrangement. 

- Frostafestivalen eksisterte i 9 
år, den viste at det var mulig med 
festival av et slikt kaliber. Vi var 
mange som syntes det var synd at 
det ble slutt, og flere som ønsket å 
gjøre noe for at alt som var gjort før 
ikke skulle gå til spille. 

Frostadan
Neset FK har tatt på seg ansvaret 
for Frostadan.  Den blir lagt inn i 
Frosta Fjordfestival. Programmet 
for Frostadan er ikke spikret ennå, 
men Stig Morten vet at det vil bli 

rettet mot barn, det vil bli et fami-
lieprogram. 

- Vi er opptatt av stor lokal for-
ankring for hele Frosta Fjordfestival, 
da snakker jeg både om fredags- og 
lørdagskvelden, og dagtid på lør-
dag, altså Frostadan. Initiativet til 
Frostadan var det i sin tid Neset 
som tok, og den ble avsluttet med 
fest på kvelden. Nå er på et vis 
som ringen sluttet. Neset er med, 
det blir familiedag på lørdag, som 
avsluttes med fest på kvelden. 

Om ikke planlegginga er ferdig, 
så vil en rød tråd gjennom hele 
arrangementet være å bruke det 
Frosta er kjent for, vet Stig Morten. 
Masse kreative tanker har dukket 
opp. 

Klostergården vil ha ansvaret 
for maten. 

Musikk for dansefoten
Datoene er satt til 20. og 21. juli, 
fredag og lørdag.  På fredag spiller 
7. far i huset, god dansemusikk, 
mener Stig Morten. Og kvelden 
avsluttes med Stage Dolls.  Lørdag 
kveld innleder Bugges Firo, og det 

skulle vel være noe både for unge 
og gamle danseføtter. Flere genera-
sjoner frostinger har svingt seg til 
de karene. Deretter kommer Sie 
Gubba, også et kjent og sikkert 
danseorkester.  Og kvelden avslut-
tes med Hammers Harem, sist de 
spilte på Frosta var på banketten 
etter bedriftsturneringa nå nylig. 

- Fem gode band, spør du meg, 
alt ligger til rette for trivelige, og 
frodige, kvelder. Kanskje så trivelige 
og frodige at det vil gi seg utslag 9 
måneder senere, hvem vet?

Arbeidsfordeling
Selv om Frostafestivalen i fjor ble 
avlyst, var natteravnene på plass 
da kvelden startet. Stig Morten sier 
arrangørene håper på godt samar-
beid med disse også i år, selv om det 
selvsagt skal leies inn vaktmann-
skap på festivalområdet. 

- Nattravnene vandrer utenfor 
området. De kan ha en dempende 
effekt hvis det oppstår krangel, og 
de tar vare på unge mennesker som 
har drukket for mye. Kjempeviktig!

Organisering og fordeling av 

arbeidsoppgavene er i gang. Dette 
området er det Stig Morten som 
har hovedansvaret for. 

Det blir telt, sier han vide-
re, etter samme mal som 
Frostafestivalen. Festivalområdet 
vil bli gjenkjennelig. 

- Frostafestivalen fungerte bra. 
Hvorfor finne opp kruttet på nytt?

Billettsalget vil snart være 
i gang. Det blir anledning til å 
kjøpe både dagsbilletter og pass.  
Arrangørene allierer seg med lokalt 
næringsliv med hensyn til billett-
salg, men det vil også bli mulig å 
bruke www.billettservice.no. 350 
for en kveld, 650 for to, er over-
kommelig, mener Stig Morten, og 
tanken har vært klar hele tida; det 
skal ikke være for dyrt!

- Vi vet Frosta Fjordfestival 
vil bli et samlingspunkt, slik 
Frostafestivalen var. Mange utflytta 
frostinger kommer til å dra hjem 
denne helga. Og så kan vi opplyse 
at egen hjemmeside snart er oppe 
og går. Før helga hvis alt går som 
planlagt. Det blir selvsagt www.
frostafjordfestival.no. Og vi vil 
dukke opp på Facebook. 

Stig Morten Skjæran er glad for at det igjen blir festival ved havna i Småland. 

Fakta:

Frosta Fjordfestival 2012
sted: Småland, Frosta
tidspunkt: 21. og 22. juli
Pris: 350 for en dag, 650 for to
Billettsalg: lokalt næringsliv og 
billettservice på nettet

Musikk: 
fredag: 7. far i huset og Stage 
Dolls
lørdag: Bugges firo, Sie gubba, 
Hammers harem.
Frostadan arrangeres lørdag, 
familieprogram.
Arrangør: Neset FK og Frosta 
Arrangement
hjemmeside (snart). www.fros-
tafjordfestival.no

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 2.
© FrostingenPublisert: 15.03.2012.Publisert: 04.05.2012.

Les hele nyheten på http://ret.nu/dt7fGwZQ
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 Lokalavis for Frosta

•Side 3

Aktivitet i
Fåneshavna

Vi har spurt Steinar Østerlie 
om hva som foregår. -Jeg har 
sprengt ut ny båthavn, fortel-
ler han.

•Side 7

Tenk nytt om 
låven

Fylkesmannen inviterte nylig 
til seminar om gjenbruk av 
driftsbygninger på nord-
trønderske gårder. 

•Side 12

Daria Osipova går videre til 
landmønstringa i Trondheim 
med selvkomponert dans.

Nr. 17   Fredag 4. mai 2012 Løssalg kr. 20,-

Danset seg til
Trondheim

Ny festival i Småland

Kommunestyresalen, 
kaffe og bløtkake, tale, 
loddsalg, sang: 1. mai på 
Frosta. Men dagen innle-
des alltid med musikk fra 
Klang og skolemusikken. 
Musikerne var flere enn 
på mange år, og spilte 
til glede for de som var 
møtt fram. Fin repeti-
sjon før 17. mai. Kristin 
Svendsen, ungdomsse-
kretær i LO, var taler på 
Frosta 1. mai.

Side 8

En dag til 
ettertanke

Frosta skolemusikk spilte ved kom-
munehuset i tradisjonell 1.maifei-
ring.

Vi møter Stig Morten Skjæran, talsmann for den nye festi-
valen, Frosta Fjordfestival, på festivalområdet i Småland. 
Navnet måtte bli Frosta Fjordfestival, forteller Stig Morten, og 
«frodig» ble med av flere grunner. Frosta er ei frodig halvøy 

i Trondheimsfjorden; grønn og vakker, med frodige åkrer og 
enger. Det er ikke uten grunn at den blir kalt Trondheims 
kjøkkenhage. 

Side 2

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 1.
© FrostingenPublisert: 15.03.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 04.05.2012.

Les hele nyheten på http://ret.nu/3KfSCOIH
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Drar i gang ny festival på Frosta
Trønder-Avisa. Publisert på trykk 04.05.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.
Per-Magne Midjo. Side: 16-17.

Barnas kinohelg 
VERDAL: Lørdag og søndag 
er det barnefilmhelg på 
Verdal kino. I alt seks tit-
ler blir vist: Lorax skogens 
vokter 3D, Alvin og gjengen 
3, En katt i Paris, Lille speil 
på veggen der og Piratene 
3D, med førpremiere på Tor 

med hammeren som en ekstra godbit. – Vi skal 
forsøke å skape muligheter for å oppleve mye 
moro før og etter filmen også. Mellom klokka 13 
og 16 legger vi til rette for at barna kan delta på 
aktiviteter som f.eks.  stylter, ringspill, GoGobil 
og hoppedyr, forteller kinosjef Eli Røthe (bildet). 
– Alle filmene vi viser har norsk tale. Vi håper at 
riktig mange vil kose seg på kinoturen i helga og 
at det blir liv både ute og inne. Billettprisene er 
også satt ned for anledningen, opplyser Røthe.

Vårtun-vandring
STEINKJER: Egge museum ønsker velkommen til 
den siste kvelden i serien av onsdagsmøter som 
omhandler Vårtun hagebruksskole og Solstad-
familien. Onsdag 9. mai er det klart for Vårtun-
vandring med tidligere rektor ved Statens Skog-
skole, Bjørn Lund. Vandringen omfatter en titt 
på tuftene etter bebyggelsen på Vårtun, og arts-
mangfoldet i Vårtunskogen. Deretter går turen 
opp til kirkegården på Egge, der det skal legges 
ned blomster på graven til Solstad-familien. 
Oppmøte ved Fylkesmannsgården. 

Spiller til fest

Per-Magne Midjo
midjo@t-a.no / Tlf. 93 01 90 45

– Fra 20. til 22. juli arrangeres 
Frosta Fjordfestival for første 
gang – på samme helg og på 
samme sted som Frostafestiva-
len. Bandene som skal spille er 
Sjuende far i huset og Stage Dolls 
(fredag) og Bugges Firo, Sie Gub-
ba og Håvards Harem (lørdag), 
forteller festivalsjef  Stig Morten 
Skjæran.

Han kom inn i bildet først et-
ter at festivalen ble etablert og 
artistene booket. Han skryter av 
jobben som er gjort.

– Det var mange som ble lei 
seg da festivalen ble lagt ned. – 
både publikum, frivillige som 
jobbet med Frostafestivalen og 
ikke minst artistene. Et av de 
første utspillene kom faktisk fra 
Stage Dolls, forteller Skjæran.

Initiativ fra Stage Dolls
– Det stemmer. Vi har spilt på 
Frostafestivalen to ganger og har 
opplevd den som en av de beste 
vi har spilt på. Derfor synes vi 
det var altfor ille at nettopp den 
festivalen ble lagt ned. Da vi fikk 
høre at det faktisk var krefter på 
Frosta som gikk med tanker om å 

Drar i gang ny fes
etablere en ny festival på samme 
tid og på samme sted, meldte vi 
oss på som samarbeidspartnere, 
forteller Terje Storli, bassist i 
Stage Dolls.

Det er han som har stått for 
bookingen av artistene som skal 
spille på historiens første Frosta 
Fjordfestival. Teknisk arrangør 
blir Neset fotballklubb.

Drivkraften Neset FK
– Det er først og fremst Terje 
Viken, styremedlem i Neset 
FK, som har vært pådriveren i å 
etablere festivalen. Fotballklub-
ben har vært sterkt involvert 
med mange frivillige de årene 
Frostafestivalen ble arrangert. 
Nå vil de føre jobben videre, for-
teller Skjæran.

Han kommer fra Skjæran i 
Småland på Frosta. Etter 13 år 
«i utlendighet» vendte han til-
bake til hjembygda i 2009. I dag 
sitter han i kommunestyret 
for Venstre og leder kommu-
nens nærings- og utviklingsko-

■ FROSTA

Terroraksjonene i Oslo 22. juli i fjor tok 
knekken  på Frostafestivalen. Nå slår 
frostingene  tilbake med ny festival. 

VIDEREFØRER TRADISJONEN: Frosta Fjordfestival erstatter Frostafestivalen. Med Stig Morten Skjæran som ildsjel og Stage Dolls og Sie Gubba som 

KULTUR

STEINKJER: Sivil Status (bildet) fra Verdal og 
Vassendgutane spiller sammen på Dampsaga i 
kveld. Mens det lokale bandet Sivil Status drar 
til med sine selvkomponerte countryrock-låter 
på trøndersk, er Vassendgutane fra Åmdal et 
godt etablert festcountryband som lenge har 
dratt land og strand rundt med sin musikk. Sivil 
Status har nylig spilt inn CD-plate og vil selvsagt 
gi smakebiter fra denne. Bandet la ut på sin før-
ste turne i februar 2011. 

«Skrik» går til Qatar

NEW YORK: «Skrik» er verdens dyreste bilde 
solgt på auksjon. Det er kongefamilien i Qatar 
som har kjøpt det, sier anonyme arabiske kilder 
ifølge nyhetsbyrået DPA. En anonym kjøper la 
inn vinnerbudet over telefon da Edvard Munchs 
«Skrik» ble solgt på auksjon i løpet av 12 minut-
ter hos Sotheby's i New York onsdag. Budet var 
på rekordhøye 107 millioner dollar, tilsvarende 
615 millioner kroner. I tillegg kommer provisjo-
nen til Sotheby's slik at totalsummen er nærmere 
120 millioner dollar. Allerede før auksjonen ble 
familien til emiren av Qatar, sjeik Hamad bin 
Khalifa al-Thani, trukket fram som høyaktuell 
kjøper.  (NTB)
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stival på Frosta

mité. Mest kjent er han som 
Paralympics-vinner i svøm-
ming. Han debuterte interna-
sjonalt som 16-åring med to 
gull og en sølv i VM i Sverige.
– Jeg fikk være med på det som 
var av internasjonale mester-
skap fra 1986 til jeg la opp i 
2000. Samtidig har jeg vært 
veldig interessert i musikk ge-
nerelt og rockemusikk spesielt. 
Så da jeg ble spurt om jeg ville 
gjøre en jobb for Frosta Fjord-

festival, ble jeg jublende glad. 
Frostafestivalen betydde så 
mye for kommunen. Nå kan vi 
føre festivalen videre, sier han.

Innlemmer Frostadåggån
Stig Morten Skjæran under-
streker at man vil begynne i det 
små det første året med Frosta 
Fjordfestival. Det legges opp til 
to kvelder med til sammen fem 
band med 600 solgte billetter 
hver kveld som «break-even».

– Det nye er at festiva-
len overtar arrangementet 
Frostadåggån som tidligere 
har foregått i Frostahallen og 
på Tinghaugen. Den arrange-
res på dagtid lørdag 21. juli 
med alt som hører til. Vi jobber 
også med noen artiste til den 
delen av festivalhelga. I likhet 
med Frostafestivalen ser vi for 
oss Frosta Fjordfestival som en 
familievennlig festival, under-
streker festivalsjefen.

de første headlinerne.

VIL TILBAKE: Stage Dolls med Torstein Flakne har spilt 
på Frostafestivalen to ganger – her i 2009.

KOMMER TILBAKE: Sie Gubba var en suksess på Frosta-
festivalen 2010.

Kulturansvarlig i Trønder-Avisa er Gunn-Magni Galaaen. 
Hun nås på telefon: 934 56 498, e-post: gmg@t-a.no 
Tips eller kommentarer kan sendes til redaksjonen@t-a.no 
eller per brev til Trønder-Avisa, postboks 2590, 
7738 Steinkjer. Sentralbordet nås på telefon: 07412. 1952-2012

TIL SEMIFINALE: Kings Bay sanket flest stemmer og er klare for semifinalen 
i On Stage. Vokalist er Eirik Balhald Brun-Svendsen fra Verdal.

FOTO: JOHAN ARNT NESGÅRD

TIL SEMIFINALE: Maria Bigset. TIL SEMIFINALE: Sivert Moe.

Innherredsbandet Kings 
Bay rykket tidlig fra og 
beholdt ledelsen hele 
veien i den siste innled-
ningsgruppen for årets 
On Stage-konkurranse.

Bjørn Erik Øvrelid
bjorn.erik.ovrelid@t-a.no / Tlf. 07412

Kings Bay hadde innkassert 
332 stemmer da avstemningen 
ble avsluttet i går kveld. Sivert 
Moe (282 stemmer) og Maria 
Bigset (232 stemmer) fulgte på 
plassene bak, og kvalifiserte 
seg dermed til semifinalen i 
On Stage. 

Det så lenge ut til at Nam-
sos-punkerne i Restless skulle 
kapre den tredje og siste plas-
sen, men etter en formidabel 
innhenting av Sivert Moe gikk 
han forbi både Restless og Ma-
ria Bigset på oppløpssiden. 

Restless sanket 217 stemmer, 
Ripoff  fikk 52 stemmer og Lo-
comotor 40 stemmer. Disse tre 
ble utslått.

Neste uke er det klart for se-
mifinale, hvor totalt seks band 
har kvalifisert seg.

Kjemper om festivalplass
Vinneren av konkurransen 
får muligheten til å spille på 
Steinkjerfestivalen, et musikk-
stipend på 10.000 kroner, og låt-
skriverkurs med Askil Holm.

Nivået på deltakerne har 
aldri vært bedre enn i årets 
konkurranse, og jurymedlem 

Askil Holm spådde på forhånd 
en jevn kamp for å ta seg til 
Steinkjerfestivalen. Det fikk 
han rett i, for både i den første 
og den andre avstemningsrun-
den var det få stemmer som 
skilte tredje- og fjerdeplas-
sene. I neste ukes semifinale 
kan man forvente at det spisser 
seg til ytterligere.

Tirsdag 8. mai klokken 08.00 
starter avstemningen i semifi-
nalen. Avstemningen varer 
fram til torsdag kl. 20.00.

Avstemning vil foregå på 
www.t-a.no/kultur/onstage

Du kan stemme fra tirsdag 
8. mai kl. 08.00 til torsdag 10. 
mai kl. 20.00.

Semifinalistene
De seks semifinalistene er:
■ Purveyor of  Death
■ Kings Bay
■ Sivert Moe
■ Maria Bigset
■ Apollon
■ We had you at hello
De tre beste går til finale. Fina-
len blir lagt ut til avstemning i 
uke 21 (22. – 24. mai).

Vinneren får et musikksti-
pend på 10.000 kroner og får 
opptre på Steinkjerfestivalen 
lørdag 30. juni. Vinneren får 
også delta på låtskriverkurs 
med Askil Holm.

Juryen består av Olav Lo-
rentsen (Trønder-Avisa), Svein 
Bjørge (Steinkjerfestivalen), 
Stig Kristiansen (Trønder-Avi-
sa), Askil Holm (musiker), Sti-
na Moltu Marklund (musiker) 
og Silje Lindberg (musiker).

Kings Bay vant 
med god margin
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knekken på Frostafestivalen. Nå slår frostingene

tilbake med ny festival.

- Fra 20. til 22. juli arrangeres Frosta Fjordfestival

for første gang - på samme helg og på samme

sted som Frostafestivalen. Bandene som skal

spille er Sjuende far i huset og Stage Dolls

(fredag) og Bugges Firo, Sie Gubba og Håvards

Harem (lørdag), forteller festivalsjef Stig Morten

Skjæran.

Han kom inn i bildet først etter at festivalen ble

etablert og artistene booket. Han skryter av

jobben som er gjort.

- Det var mange som ble lei seg da festivalen ble

lagt ned. - både publikum, frivillige som jobbet

med Frostafestivalen og ikke minst artistene. Et

av de første utspillene kom faktisk fra Stage

Dolls, forteller Skjæran.

Initiativ fra Stage Dolls

- Det stemmer. Vi har spilt på Frostafestivalen to

ganger og har opplevd den som en av de beste vi

har spilt på. Derfor synes vi det var altfor ille at

nettopp den festivalen ble lagt ned. Da vi fikk

høre at det faktisk var krefter på Frosta som gikk

med tanker om å etablere en ny festival på

samme tid og på samme sted, meldte vi oss på

som samarbeidspartnere, forteller Terje Storli,

bassist i Stage Dolls.

Det er han som har stått for bookingen av

artistene som skal spille på historiens første

Frosta Fjordfestival. Teknisk arrangør blir Neset

fotballklubb.

Drivkraften Neset FK

- Det er først og fremst Terje Viken, styremedlem

i Neset FK, som har vært pådriveren i å etablere

festivalen. Fotballklubben har vært sterkt

involvert med mange frivillige de årene

Frostafestivalen ble arrangert. Nå vil de føre

jobben videre, forteller Skjæran.

Han kommer fra Skjæran i Småland på Frosta. Etter 13

år «i utlendighet» vendte han tilbake til hjembygda i

2009. I dag sitter han i kommunestyret for Venstre og

leder kommunens nærings- og utviklingskomité. Mest

kjent er han som Paralympics-vinner i svømming. Han

debuterte internasjonalt som 16-åring med to gull og en

sølv i VM i Sverige. - Jeg fikk være med på det som var

av internasjonale mesterskap fra 1986 til jeg la opp i

2000. Samtidig har jeg vært veldig interessert i musikk

generelt og rockemusikk spesielt. Så da jeg ble spurt om

jeg ville gjøre en jobb for Frosta Fjordfestival, ble jeg

jublende glad. Frostafestivalen betydde så mye for

kommunen. Nå kan vi føre festivalen videre, sier han.

Innlemmer Frostadåggån

Stig Morten Skjæran understreker at man vil begynne i

det små det første året med Frosta Fjordfestival. Det

legges opp til to kvelder med til sammen fem band med

600 solgte billetter hver kveld som «break-even».

- Det nye er at festivalen overtar arrangementet

Frostadåggån som tidligere har foregått i Frostahallen og

på Tinghaugen. Den arrangeres på dagtid lørdag 21. juli

med alt som hører til. Vi jobber også med noen artiste til

den delen av festivalhelga. I likhet med Frostafestivalen

ser vi for oss Frosta Fjordfestival som en familievennlig

festival, understreker festivalsjefen.

Bildetekst: VIDEREFØRER TRADISJONEN: Frosta

Fjordfestival erstatter Frostafestivalen. Med Stig Morten

Skjæran som ildsjel og Stage Dolls og Sie Gubba som

de første headlinerne.|VIL TILBAKE: Stage Dolls med
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Torstein Flakne har spilt på Frostafestivalen to

ganger - her i 2009.|KOMMER TILBAKE: Sie

Gubba var en suksess på Frostafestivalen 2010.

© Trønder-Avisa

Oversikt over like treff

Drar i gang ny festival på Frosta

Trønder-Avisa 04.05.2012 18:00
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Frosta Fjordfestival - Norges frodigste festival -
Frostingen. Publisert på nett 04.05.2012 16:14. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Av Janne Hopmo, Vi møter talsmann for den nye

festivalen, Frosta Fjordfestival, på

festivalområdet i Småland. Selvfølgelig er dette

Norges frodigste festival, sier Stig Morten

Skjæran. Se deg rundt!

Stig Morten Skjæran er glad for at det igjen blir

festival ved havna i Småland. Navnet måtte bli

Frosta Fjordfestival, forteller Stig Morten, og

frodig ble med av flere grunner. Frosta er ei frodig

halvøy i Trondheimsfjorden; grønn og vakker, med

frodige åkrer og enger. Det er ikke uten grunn at

den blir kalt Trondheims kjøkkenhage. - Ønsket er

at det frodige skal smitte til festivalen. Det som

er frodig er vakkert, det vokser, og det er nytt og

friskt.

Kunne ikke la det ta slutt Initiativtakerne bak

Frosta Fjordfestival er Neset FK og et par

ildsjeler. Tore Moksnes og Terje Viken var blant

dem som syntes det var for ille at alt skulle ta

slutt i Småland, med det flotte grunnlaget

Hallbjørn Stenhaug og Frostafestivalen hadde lagt

for festival i sjøkanten. Aktørene bak

arrangementet er Neset FK, med Terje Viken i

spissen, og Frosta Arrangement. Frosta

Arrangement er et nyetablert selskap som eies

av Tore Moksnes, Robert Alstadvold, Jørn G.

Anderssen og Stig Morten Skjæran.

Bookingfirmaet fra Trondheim, TS Partner, går inn

som en del av Frosta Arrangement. -

Frostafestivalen eksisterte i 9 år, den viste at det

var mulig med festival av et slikt kaliber. Vi var

mange som syntes det var synd at det ble slutt,

og flere som ønsket å gjøre noe for at alt som var

gjort før ikke skulle gå til spille.

Frostadan Neset FK har tatt på seg ansvaret for

Frostadan. Den blir lagt inn i Frosta Fjordfestival.

Programmet for Frostadan er ikke spikret ennå,

men Stig Morten vet at det vil bli rettet mot barn,

det vil bli et familieprogram. - Vi er opptatt av stor

lokal forankring for hele Frosta Fjordfestival, da

snakker jeg både om fredags- og lørdagskvelden,

og dagtid på lørdag, altså Frostadan. Initiativet til

Frostadan var det i sin tid Neset som tok, og den
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ble avsluttet med fest på kvelden. Nå er på et vis

som ringen sluttet. Neset er med, det blir

familiedag på lørdag, som avsluttes med fest på

kvelden. Om ikke planlegginga er ferdig, så vil en

rød tråd gjennom hele arrangementet være å

bruke det Frosta er kjent for, vet Stig Morten.

Masse kreative tanker har dukket opp.

Klostergården vil ha ansvaret for maten.

Musikk for dansefoten Datoene er satt til 20. og

21. juli, fredag og lørdag. På fredag spiller 7. far i

huset, god dansemusikk, mener Stig Morten. Og

kvelden avsluttes med Stage Dolls. Lørdag kveld

innleder Bugges Firo, og det skulle vel være noe

både for unge og gamle danseføtter. Flere

generasjoner frostinger har svingt seg til de

karene. Deretter kommer Sie Gubba, også et

kjent og sikkert danseorkester. Og kvelden

avsluttes med Hammers Harem, sist de spilte på

Frosta var på banketten etter bedriftsturneringa

nå nylig. - Fem gode band, spør du meg, alt ligger

til rette for trivelige, og frodige, kvelder. Kanskje

så trivelige og frodige at det vil gi seg utslag 9

måneder senere, hvem vet?

Arbeidsfordeling Selv om Frostafestivalen i fjor ble

avlyst, var natteravnene på plass da kvelden startet. Stig

Morten sier arrangørene håper på godt samarbeid med

disse også i år, selv om det selvsagt skal leies inn

vaktmannskap på festivalområdet. - Nattravnene vandrer

utenfor området. De kan ha en dempende effekt hvis det

oppstår krangel, og de tar vare på unge mennesker som

har drukket for mye. Kjempeviktig! Organisering og

fordeling av arbeidsoppgavene er i gang. Dette området

er det Stig Morten som har hovedansvaret for. Det blir

telt, sier han videre, etter samme mal som

Frostafestivalen. Festivalområdet vil bli gjenkjennelig. -

Frostafestivalen fungerte bra. Hvorfor finne opp kruttet

på nytt? Billettsalget vil snart være i gang. Det blir

anledning til å kjøpe både dagsbilletter og pass.

Arrangørene allierer seg med lokalt næringsliv med

hensyn til billettsalg, men det vil også bli mulig å bruke

www.billettservice.no. - Vi vet Frosta Fjordfestival vil bli et

samlingspunkt, slik Frostafestivalen var. Mange utflytta

frostinger kommer til å dra hjem denne helga. Og så kan

vi opplyse at egen hjemmeside snart er oppe og går. Før

helga hvis alt går som planlagt. Det blir selvsagt

www.frostafjordfestival.no. Og vi vil dukke opp på

Facebook.
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© Frostingen

Se webartikkelen på http://ret.nu/xHz2R6V
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Drar i gang ny festival på Frosta
Trønder-Avisa. Publisert på nett 04.05.2012 18:00. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Terroraksjonene i Oslo 22. juli i fjor tok knekken

på Frostafestivalen. Nå slår frostingene tilbake

med ny festival. - Fra 20. til 22. juli arrangeres

Frosta Fjordfestival for første gang - på samme

helg og på samme sted som Frostafestivalen.

Bandene som skal spille er Sjuende far i huset

og Stage Dolls (fredag) og Bugges Firo, Sie

Gubba og Håvards Harem (lørdag), forteller

festivalsjef Stig Morten Skjæran.

Han kom inn i bildet først etter at festivalen ble

etablert og artistene booket. Han skryter av

jobben som er gjort.

Initiativ fra Stage Dolls

- Det var mange som ble lei seg da festivalen ble

lagt ned. - både publikum, frivillige som jobbet

med Frostafestivalen og ikke minst artistene. Et

av de første utspillene kom faktisk fra Stage

Dolls, forteller Skjæran.

- Det stemmer. Vi har spilt på Frostafestivalen to

ganger og har opplevd den som en av de beste vi

har spilt på. Derfor synes vi det var altfor ille at

nettopp den festivalen ble lagt ned. Da vi fikk

høre at det faktisk var krefter på Frosta som gikk

med tanker om å etablere en ny festival på

samme tid og på samme sted, meldte vi oss på

som samarbeidspartnere, forteller Terje Storli,

bassist i Stage Dolls.

Det har er han som har stått for bookingen av

artistene som skal spille på historiens første

Frosta Fjordfestival. Teknisk arrangør blir Neset

fotballklubb.

Drivkraften Neset FK

- Det er først og fremst Terje Viken, styremedlem

i Neset FK, som har vært pådriveren i å etablert

festivalen. Fotballklubben har vært sterkt

involvert med mange frivillige de årene

Frostafestivalen ble arrangert. Nå vil de føre

jobben videre, forteller Skjæran.

Han kommer fra Skjæran i Småland på Frosta.

Etter 13 år i utlendighet vendte han tilbake til
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hjembygda i 2009. I dag sitter i kommunestyret

for Venstre og leder kommunens nærings- og

utviklingskomité. Mest kjent er han som

Paralympics-vinner i svømming. Han debuterte

internasjonalt som 16-åring med to gull og en

sølv i VM i Sverige.- Jeg fikk være med på det

som var av internasjonale mesterskap fra 1986

til jeg la opp i 2000. Samtidig har jeg vært veldig

interessert i musikk generelt og rockemusikk

spesielt. Så da jeg ble spurt om jeg ville gjøre en

jobb for Frosta Fjordfestival, ble jeg jublende glad.

Frostafestivalen betydde så mye for kommunen.

Nå kan føre festivalen videre, sier han.

Innlemmer Frostadåggån

Stig Morten Skjæran understreker at man vil

begynne i det små det første året med Frosta

Fjordfestival. Det legges opp til to kvelder med til

sammen fem band med 600 solgte billetter hver

kveld som break-even.

- Det nye er at festivalen overtar arrangementet

Frostadåggån som tidligere har foregått i Frostahallen og

på Tinghaugen. Den arrangeres på dagtid lørdag 21. juli

med alt som hører til. Vi jobber også med noen artister

til den delen av festivalhelga, I likhet med

Frostafestivalen ser vi for oss Frosta Fjordfestival som

en familievennlig festival, understreker festivalsjefen.

© Trønder-Avisa

Se webartikkelen på http://ret.nu/tp6NFaq0

Oversikt over like treff

Drar i gang ny festival på Frosta

Trønder-Avisa 04.05.2012

Nyhetsklipp - Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 Kilde: Retriever

Side 14 av 87



Festival i Småland
Stjørdals-Nytt. Publisert på nett 04.05.2012 21:09. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Share NETTPRAT: Det er kart for nye, rike

sommerdager i Frosta. Det blir musikkfestival i

Småland på Frosta i sommer under nytt navn -

Frosta fjordfestival - sier Stig Skjæran som er

festivalens daglige leder. Det er positivt ladet

navn.

Undertittelen er Norges frodigste festival med

henvisning til Frostas rike grønnsakproduksjon,

sier Stig Skjæran som berømmer Hallbjørn

Stenhaug for å ha gjort en stor innsats når det

gjelder å sette Frosta på kartet.

Det har han i stor grad klar gjennom festivalen. Vi

syntes det var trist at han valgt å legge ned. Flere

tenkte at det er forferdelig om alt arbeidet som

Hallbjørn har lagt ned, skulle gå til spille. Vi kan

ikke gi fra oss denne muligheten. Da får vi heller

prøve.

Hvem er det?

Neset fotballklubb engasjerte seg i denne saken.

Terje Viken er styremedlem og ville gjerne bringe

festivalen videre. Det var også musikere som

ønsker at Frosta fortsatt skal ha en festival. Terje

Storli i Stage Dolls ringte ordfører Johan Petter

Skogseth og lurte på hvordan det ble med

Frostafestivalen.

Da visste ordføreren at Terje Viken og Tore

Moksnes gjerne ville gjøre noe. På den måten ble

Storli koblet opp mot de to. Resultatet ble et

samarbeid mellom Neset Fotballklubb og et

aksjeselskap som heter Frosta Arrangement.

Sammen har vi skapt Frosta Fjordfestival som er

eid av fotballklubben og aksjeselskapet.

Når vil sommerens arrangement finne sted?

Det er i dagene fra fredag 20. juli til nattetimene

søndag 22. juli. Arrangementet starter fredag kl.

19.00. I årets festival vil fem band delta. Vi

starter med Sjuende Far i Huset som etterfølges

av Stage Dolls; godt kjent i Småland der de

trives. Med slike solide aktører får vi garantert en

vellykket fest. Stage Dolls har to ganger deltatt

under Frostafestivalen, sier Skjæran.
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Og hva kommer på lørdag?

Vi skal bruke hele lørdagen. Først er det

Frostadagene.

Hva vil de inneholde?

Det skal vi komme tilbake til. Arrangementet er

rettet mot familier og vil nok ha et innhold som

kan skille seg litt fra tidligere år.

Og om kvelden?

Da står vi foran en storartet aften med gode

gjester: Først kommer hele Trøndelag Bugges Firo

med spilleerfaring fra alle typer arranement; det

gjelder helt ned fra bryllup og opp til spillejobber

for store forsamlinger. Tore Bugge har en egen

tilknytning til Frosta og setter stor pris på denne

muligheten til å få spille sammen med resten av

gruppa.

Hvem ellers?

Etter Bugges Firo kommer Sia Gubba som nådde

helt til den norske finalen i Grand Prix. Dette er ei

gruppe som har nådd fram til et stort publikum;

en god stemningsskaper.

Og hvem skal avrunde?

Når de er ferdig, kommer Hammers Harem. Det

er et danseorkester som har eksistert en god

stund med kjente låter som Vinterfolket og

Nøkken. Her er det også en frosting som spiller

trommer. Han heter Jan Inge Fånes.

Hvem har skaffet gruppene?

Her har vi hatt førsteklasses hjelp fra Terje Storli

som kjenner dette markedet. Det er viktig med

god kunnskap når du skal engasjere orkester,

sier Skjæran som forteller at det jobbes opp mot

ulike samarbeidspartnere.

Skjæran understreker: - Vi starter forsiktig. Det

betyr at vi klarer å gjennomføre arrangementet

med et jevnt tilsig av publikum. Det er vår overbevisning

at Frosta har rom for to festivaler. MIG-festivalen på

Tautra er solid etablert, men Frosta har også rom for et

tilbud i tillegg.

Hva betyr det?

Jo, det betyr at arrangementet klarer seg med 600

tilskuere pr. kveld. Alt som kommer i tillegg blir

overskudd. Men vi starter nøkternt og håper at dette er

starten på mange gode og innholdsrike år med Frosta

fjordfestival. Frosta trenger et slikt arrangement med

felles hygge.

Hvordan er tilbakemeldingene så langt?

De er overstrømmende positive. Mange mennesker

uttrykker stor glede over at Frosta opprettholder

tradisjonen med en festival om sommeren. Vår

forgjenger drev i ni år. Nå blir det festival om sommeren i

Frosta for 10. gang. Sett av denne helga og kom på

Frosta; gjerne i selskap med andre familiemedlemmer.

Vi skal gi dere ei veldig trivelig helg dere vil minnes med

glede, sier Stig Skjæran.
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på siste

torsDAG 10. mAi 201216  FrostinGen

Erlend Kjørsvik:
Jeg skal på Frosta 
Fjordfestival og kanskje skal 
jeg på MIG

Skal du på noen festivaler 
til sommeren?

Morten Flægstad
Jeg vet ikke ennå, det spørs 
om jeg får tid til det. 

Jøran Stubbe 
Brenne:
Jeg skal på Vømmølfestivalen 
på Verdaln og MIG og 
Frosta Fjordfestival. 

Wangberg, 7633 Frosta
www.fribobygg.no
Tlf. 917 54 100 (Stein)
stein@fribobygg.no

Hus • Hytter • Garasjer
Nybygg og renovering

17.maibuffet
med kalde og varme retter, dessert

kl. 13-18
NB! Barn 2-5år gratis
Du kan også velge blant vår  à la carte

Alle velkommen!

Bestill gjerne 
bord på tlf 74 80 75 00

Du kan også velge blant vår  à la carte

17.maibuffet
med kalde og varme retter, dessert

Tlf. 74 80 75 00

Ildsjel på flyttefot
Frostingen kommer tilba-
ke til Gustav Danielsen 
som forlater sin post som 
sokneprest på Frosta. 
Nylig var en del av 
dugnadsgjengen bak 
Frostatingsløpet samlet 
til et oppsummerings-
møte hos Johan Lein 
(Frosta). Der fikk Gustav 
roser og rosende ord for 
innsatsen han har gjort 
for å holde liv i vårens 
første løp. 

Janne Hopmo

Gustav Danielsen har vært primus 
motor i 9 år. Uten ham hadde det 
kanskje blitt slutt for et lite tiår 
siden, tror de andre karene. 

- Det var bra at Gustav tok grep. 
Han skal ha en stor takk for alt han 
har gjort for Frostatingsløpet.

De som har hjulpet til for å hol-
de hjulene i gang har alle en felles 
interesse for fysisk fostring. Det er 
en stor stab som trer til, med mye 
arbeid både før og etter. 

Anselig alder
Frostatingsløpet har vært arran-
gert 26 ganger, med opphold 
et par år. I begynnelsen het det 
Frostaløpet, med start ved skolen. 
Dette var fra 1985 og utover. Så 
ble det flyttet til Neset, med start 

ved Solvang. Da det i 1995 ble 
flyttet til Tinghaugen, ble navnet 
endret til Frostatingsløpet.  Det var 
friidrettsavdelingen i Frosta IL som 
tok initiativet til løpet. 

Gustav var med som deltager 
første gang i 1987. Den harde 
kjerne som var samlet i kjellerstua 
hos Johan og Ingvild Lein denne 
kvelden, har deltatt siden starten, 
og etter hvert blitt med på arrangør-
sida. Johan har vært med på begge 
sider hele tida. Og mange andre har 
vært med som arrangør. 

Under joggebølgen på 90-tal-
let var deltagelsen stor, husker Jon 
Flægstad. Han kan vise til 283 del-
tagere, uten barneløp.  Barneløpet 
er faktisk ganske nytt, det kom til 
i 1997, etter at løpet var flyttet til 
Tinghaugen. 

Dermed ble han leder
Den gang Gustav så at det spøkte 
for det årlige løpet, begynte han å 
kalle sammen folk. Dermed ble han 
den naturlige leder. Permen er blitt 

tykk, han har tatt vare på alt som 
angår Frostatingsløpet siden den 
gang. Permen vil han overlate til 
leder av Frosta IL, Peder Vik. 

Deltatt har han gjort i 18 år, og 
det vil han fortsette å gjøre. 

- Jeg kommer tilbake for å sprin-
ge. Før fikk jeg tildelt arbeidshelger. 
I ny jobb er det jeg som skal sette 
opp arbeidslister.

Bjørn Nilsen får det siste ordet:
Dugnadsånden er bra. Nå får 

vi se hvem som blir utnevnt til å 
overta rollen til Gustav. 

Siste evalueringsmøte med Gustav. F.v. Johan Lein, Arne Haug, Jon Flægstad, Gustav Danielsen, Stein Aursand, 
Bjørn Nilssen, Lars Eiliv Flægstad.

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 16.
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Ny festival på Frosta
Stjørdals-Nytt. Publisert på nett 15.05.2012 12:13. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Share KULTUR: 20. til 22. juli arrangeres Frosta

Fjordfestival for første gang. Det skjer på samme

helg og samme sted som Frostafestivalen.

Bandene er Sjuende far i huset og Stage Dolls

(fredag) og Bugges Firo, Sie Gubba og Håvards

Harem (lørdag), forteller festivalsjef Stig Morten

Skjæran til T-A.

Et av de første utspillene kom faktisk fra Stage

Dolls.

-Vi har spilt på Frostafestivalen to ganger og har

opplevd den som en av de beste vi har spilt på.

Derfor synes vi det var altfor ille at nettopp den

festivalen ble lagt ned. Da vi fikk høre at det

faktisk var krefter på Frosta som gikk med tanker

om å etablere en ny festival på samme tid og på

samme sted, meldte vi oss på som

samarbeidspartnere, forteller Terje Storli, bassist

i Stage Dolls til avisa.

Han har stått for bookingen av artistene som skal

spille på historiens første Frosta Fjordfestival.

Teknisk arrangør blir Neset

fotballklubb.Fotballklubben har vært sterkt

involvert med mange frivillige de årene

Frostafestivalen ble arrangert. Nå vil de føre

jobben videre.

Det legges opp til to kvelder med til sammen fem

band med 600 solgte billetter hver kveld som

break-even. Festivalen overtar arrangementet

Frostadåggån som tidligere har foregått i

Frostahallen og på Tinghaugen. Den arrangeres

på dagtid lørdag 21. juli.
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3 timer uten dautid

MiG Tautra inviterte 
til møte om og rundt 
næringsutvikling forrige 
uke. Stedet var Valberg 
slektsgård. Tre stappfulle 
timer gikk som en røyk, 
med innlegg og disku-
sjon. 

Janne Hopmo

Øyvind Løvrød informerte om nytt 
fra MiG Tautra, og åpnet med å si 
at festivalen ønsker å være noe mer 
enn bare en festival, den vil bidra 
til utvikling av næringsliv. 

Han minnet om at MiG Tautra 
har fått 850 000 kroner av fylket, 
men at dette ikke er mer enn halv-
parten av det som trengs for utbyg-
ging av festivalområdet på Tautra. 

Sparebank1Midt-Norge bidrar også 
i år, for tredje år på rad, med 150 
000 kroner. Permanent strømforsy-
ning er nå på plass. Oppgradering av 
kaia er nødvendig for hurtigbåttil-
løp. Havnemudring AS i Åsenfjord 
har fått oppdraget med mudring, og 
arbeidet skal være ferdig 20. juli, 
et par dager før festivalen. Dette 
foregår i dialog med kaieier Johan 
Lein og med grunneiere. 

Det planlegges ny scene til neste 
års festival. Her vil kommunen still 
teknisk sjef til dispsisjon. Den nye 
scenen skal være både scene og 
lagerrom, noe som vil bli svært 
arbeidsbesparende for arrangørene. 

Kommunen har ansvaret for 
utbygging av parkering og ser-
vicebygg. Når infrastrukturen 
kommer på plass, vil området bli 

attraktivt for utleie til flere typer 
arrangement. Hittil har dialogen 
med riksantikvaren om utbygging 
av parkering stått i stampe, men 
det jobbes fortløpende med saken. 

Angående nyheten om Frosta 
Fjordfestival som arrangeres i 
Småland helga før MiG Tautra, sa 
Øyvind Løvrød at han synes det er 
flott at det blir festival, men ut fra 
MiG Tautras ståsted var det et uhel-
dig valg av tidspunkt. Han håper 
på framtidig dialog mellom de to 
festivalene. 

Øyvind Løvrød snakket også om 
arbeidet med en ytre pilegrimsled 
og om innholdet av MiG Tautra 
2012. Det blir flere avganger med 
båt mellom Tautra og Trondheim 
enn i fjor. Antallet campingvogner 
ved festivalområdet har økt for 
hvert år. Det er ingen begrensning 
på plass, men strømkapasiteten er 
begrenset til 50 vogner. 

Se egen sak om pilegrimsleden.  

Forskning og tall
Joar Nyborg fra Trøndelag Forskning 
og Utvikling har studert forskjellige 
typer arrangement inngående, fra 
flere innfallsvinkler. På Valberg 
snakket han kun om det nærings-
messige perspektivet. Han viste 
fram flere eksempler, for eksempel 
førjulsmartna i Lierne, arrangement 
som totalt genererer 2,2 millioner 
kroner til lokalsamfunnet. Den øko-
nomiske effekten er størst når folk 
kommer utenfra. Når folk flytter 
på seg innenfor kommunegrensen 
er effekten liten, sa han. Han snak-
ket også om ”gratispassasjerene”; 
personer og bedrifter som ikke job-
ber aktivt for arrangementet, men 
som venter og ser hva det kan føre 
med seg. 

- Frivillig sektor har liten øko-
nomisk innflytelse, men den tar 
store avgjørelser, for eksmepel om 
et arrangement skal gjennomfø-
res eller ikke. Det er skytterlaget 
som avgjør om det skal arrangeres 
landsskytterstevne. Et slikt stevne 

kan generere i overkant av 100 
millioner. 

Et arrangement handler ikke 
bare om frivillig sektor, om den 
er villig til å mobilisere, sa Joar 
Nyborg, det handler også om å få 
butikker og overnattingssteder til 
å investere. Ofte er de lite villige 
fordi de ikke tror på gevinsten. Åre 
har vært flink til å se framover og 
gjøre rette grep, sa han. Nå har de 
begynte å skilte på russisk.

- Vi ser at frivillig sektor har en 
helt annen motivasjon enn nærings-
livet. Men noen begynner å tenke 
mer strukturert. Nå er det kamp 
om veteranmesterskap i håndball. 
Dette er voksne som legger igjen 
penger. 

Joar Nyborg pekte på nærings-
perspektiv man bør ha klart i fokus: 
Hvor mange arrangement man 
ønsker å ha. Effekten av gjentagelse 
av et arrangement. At et arrange-
ment drar andre ting med seg, for 
eksempel slektstreff. Man må finne 
riktig størrelse på arrangementet i 
forhold til infrastruktur. 

Forskjellig
Resten av møtet forløp med innspill 
og diskusjon. Thor-Eirik Albrektsen, 
daglig leder for Produsentpakkeriet 
Trøndelag, fortalte om utfordrin-
gene pakkeriet møter fordi de har 
større pakkekapasitet enn tilgang 
på råvarer, men også om mulighe-
tene for å ta på seg distribusjon for 
grossistene. 

Ordfører Johan Petter Skogseth 
snakket om forskjellige ting det 
arbeides med på kommunalt nivå, 
og han snakket om ideer og ønsker. 
Blant annet ønsker han at både 
Magnushallen og begge Frostas 
kirker kan bli mer tatt i bruk for 
konserter. Han mener også at Frosta 
er det ideelle stedet for å arrangere 
en stor trøndersk høstfest.

- Mitt ønske er at Frosta får 
fire store arrangement: et påske-
arrangement, MiG Tautra, Frosta 
Fjordfestival og en trøndersk høst-

fest. 
Ordføreren ivrer for at vi skal bli 

flinkere til å planlegge tidligere enn 
vi har gjort før, og at alt kunngjøres 
i god tid. 

Han snakket om mye annet, 
blant annet om oppgaver som 
Frosta No bør ta ansvar for eller 
ta del i. 

Magne Vårvik mener det må 
arbeides for å skape en kultur for 
å støtte hverandre. Knut Arne 
Hovdal sa seg enig. Vi må også 
skape en arena for åpen innovasjon, 
for deling av ideer, sa han videre.

- Frosta trenger ikke skape så 
mye, men heller løfte fram det vi 
har. Skal vi skape en ny pilegrimsled 
i stedet for å løfte fram det vi har, er 
jeg skeptisk. Men hvis vi kan gjøre 
begge deler, er jeg for! 

Lars Myraune var også til stede. 
Han syntes det hadde vært en fin 
idémyldring, men beklaget at ikke 
flere var til stede. 

Arnt Ivar Kværndal, som bant 
det hele sammen, savner folkemø-
ter, og en gjennomgang av hva som 
er gjort i henhold til kommunens 
strategidelplan Frosta 2020. 

Joar Nyborg fra Trøndelag Forskning og Utvikling var invitert til å snakke 
om næringsaspektet ved festivaler og andre arrangement. 

Kaffepause og kulturelt innslag 
hører med. Frosta danseklubbs 
Alina Vårvik og Karl Ola Risan 
svingte seg til Elvis. 

Ansvar for ny pilegrimsled
Det arbeides videre med 
etablering av en ytre 
pilegrimsled, der Frosta 
inngår i ruta. MiG Tautra 
har fått eierskap til pro-
sjektet. 

Janne Hopmo

Den 17. april i år var mange interes-
senter samlet på Levanger for å ta 
diskusjonen et skritt videre. Både 
ordfører og rådmann dro fra Frosta, 
samt Øyvind Løvrød på vegne av 
MiG Tautra. To nonner fra Tautra 
Mariakloster deltok, prost Nils 

Åge Aune, tre personer fra SNK 
(Stiklestad nasjonale kultursenter). 
Stiklestad menighet var represen-
tert, det samme var Falstadsenteret. 
To forskere var til stede, samt ord-
fører i Levanger.

Mandatet for dette møtet var å 
få prosjektet forankret, forklarer 
Øyvind Løvrød. Det ble orientert 
om at både kommunestyrer og for-
mannskap har fått informasjon om 
arbeidet som pågår, og selve leden 
ble diskutert. 

- MiG Tautra spurte om å få eie 
prosjektet. Det gjorde vi for å bringe 
det videre, og svaret var ja.

Avhengig av midler
Det er snakk om å etablere en helt 
ny led, en ytre led som skal ta i 
bruk Trondheimsfjorden. Men ny 
led kan ikke etableres uten at den 
er offentlig godkjent av riksantikva-
ren. Ei midlertidig prosjektgruppe 
er nedsatt for å jobbe opp mot riks-
antikvaren. Frode Revhaug, som 
har stått i bresjen for prosjektet 
siden dets spede begynnelse, er 
med i denne gruppa. De andre 
medlemmene er Øyvind Løvrød, 
prost Nils Åge Aune og forsker Idar 
Kjølsvik som blant annet er opp-
tatt av Olavsarven. Disse fire må 
arbeide fram både en prosjektplan 

og et budsjett, forteller Øyvind. I 
prosjektplanen må det historiske 
grunnlaget for en ny led synliggjø-
res. Planen vil legges fram for både 
kommuner og fylkeskommune, og 
det vil søkes om midler både fra 
kommuner og fylkeskommune til 
å opprette en prosjektlederstilling.

- Grunnen til at MiG Tautra 
spurte om å få eie prosjektet var 
som sagt ønsket om å komme 
videre. Får vi midler, kan vi det. 
Hvis vi ikke får midler, er det slutt, 
sier leder for MiG Tautra.

Den opprinnelige planen var ny 
led fra Munkeby til Trondheim. På 
møtet i april ba Stiklestad om en 

utvidelse av planen, etter som det 
på Stiklestad arbeides med planer 
om et regionalt pilegrimssenter. 

- Her ser jeg to prosjekt som vil 
gripe inn i hverandre. Jeg mener 
dette gir Frosta en unik mulighet til 
å lage et produkt som kan markeds-
føres både nasjonalt og internasjo-
nalt. Dette er muligheten til å inn-
lemme Frosta i aksen Trondheim 
– Stiklestad. Nå må historikerne inn 
for å legge ruta. For eksempel kan 
pilegrimene gå til fots mellom Ekne 
og Frosta/Tautra, og dra med båt 
fra Tautra til Trondheim.  

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 3.
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advokatene
advokathuset levanger Ingunn 

Kjeldstad
Pål Inge 
Salberg

Terje
Hoven

Noen råd om 
omkring kjøp 
av eiendom 
i utlandet
Spørsmål omkring kjøp av eien-
dom i utlandet  er aktualisert 
etter at eiendoms-markedet  igjen 
er i ”bevegelse”.  Fra en leser er 
det pekt på ulike skrekkhisto-rier 
om uheldige kjøpere og spurt om  
det er spesielle forhold  en skal 
passe på.:
Kjøp av eiendom i utlandet  er 
ofte vært svært forskjellig fra 
Norge. Generelt  må man si at 
de rettigheter og den sikkerhet 
man har i Norge ved kjøp av 
eien-dom, er fraværende i mange 
land.  Man kan møte problemer i 
forhold til uklare og kompliserte 
regler, et villnis av dokumenter, 
fare for skattesmell og forskjel-ler 
i arveregler osv. 
Det er derfor et godt råd å søke 
profesjonell hjelp og  foreta grun-
dige undersø-kelser før en ”slår 
til”.
Regelverket og prosessen frem 
mot en eiendomshandel varierer 
fra land til land, og mange land 
har som sagt en helt annen prak-
sis enn Norge. I Norge ivaretar 
tinglysingen ved Statens Kartverk 
en del oppgaver i forbindelse md 
ei-endomsoverdragelsen. I en del 
land ivaretas disse oppgavene av 
egne ”Notarius Publicus”, som 
er selvstendige næringsdrivende 
med offentlig bevilling. De har 
blant annet som oppgave å kon-
trollere, signere og bevitne eien-

domshandler. 
I tillegg peker jeg på at mulighe-
tene for å nå frem med en klage 
/reklamasjon etter et eiendoms-
kjøp ofte vil være meget van-
skelig, mindre forutsigbar samt 
ta lang tid.   Dersom du kjøper 
bolig i utlandet av norsk eien-
domsmegler vil du imidlertid ha 
større rettigheter bl.a.  i forhold 
til eiendomsmeglerloven.  
Jeg viser videre til at  
Finanstilsynet i et eget rundskriv 
16/2010  gjør oppmerk-som på 
at det stilles ulike krav til eien-
domsmeglingsvirksomhet i de 
ulike lan-dene, og regelverket 
for eiendomsmeglingsvirksom-
het er ikke harmonisert in-nen 
EØS-området og uttaler bl.a.: 
”Utenlandske selskap som mar-
kedsfører ferieleiligheter og 
annen fast eiendom på Internett 
(for eksempel på www.finn.
no),  og i norske medier, kan 
framstå som om de omfattes 
av det norske regelverket med 
offentlig tillatelse og sikker-hets-
stillelse uten at dette er tilfelle. 
Eiendomsmeglingsvirksomhet 
med tillatelse og sikkerhets-
stillelse etter norsk eiendoms-
meglingslov framkommer av 
Finanstilsynets konsesjonsregis-
ter, under følgende konsesjons-
typer: 
• Eiendomsmeglingsforetak
• Advokat som oppfyller vilkår 
for eiendomsmegling
• Rettshjelper som oppfyller vil-
kår for eiendomsmegling ”
Mitt råd er  å bruke god tid på 
forberedelsene og foreta grun-
dige undersøkelser. Husk at  
eiendomsmeglere eller mellom-

mannsrollen ved salg av eiendom 
i mange land ikke er lovregulert. 
Advokater med erfaring fra eien-
domshandel i utlandet anbefaler 
sterkt å engasjere en rådgiver som 
kjenner de lokale forhol-dene og 
kan følge opp prosessen på stedet. 
Mange norske advokatfirmaer 
sam-arbeider med advokater i 
utlandet og kan gi råd blant annet 
om valg av advokat i andre land.
Det vil mange ganger værer for-
nuftig  å engasjere egen repre-
sen-tant/rådgiver/advokat  i 
kjøpeprosessen. En rådgiver vil 
blant annet kunne bidra med å 
gjennomgå kontrakter og andre 
dokumenter, og kontrollere at det 
fore-ligger et godkjent skjøte og 
andre dokumenter som er nød-
vendige for f.eks å få lån.  Videre 
vil det være viktig å sjekke at alle 
skatter og avgifter er betalt, at det 
ikke foreligger heftelser og at boli-
gen har de nødvendige tillatelser 
og avta-ler når det gjelder blant 
annet elektrisitet, vann, avløp 
og adkomst til eiendom-men. 
En advokat vil videre være 
behjelpelig med å sjekke offent-
lige krav og reguleringsplaner, 
følge opp betalingsterminer og 
kontrollere at det utstedes de 
nødvendige garantier og kvitte-
ringer samt  utforme skjøte og 
eventuelt bistå i forhandlinger om 
innholdet i skjøtet. 
Ved kjøp av eiendom i utlandet 
melder det seg også spørsmål 
rundt  skatteplikt og arveavgift 
som det vil være nyttig å søke 
rådgivning i forhold til på forhånd 
før en kjøper. 

PIS

Mørke – det opplever vi alle. 
Mørke i sinn og sjel, i vårt eget 
hjerte. Det hører med til å være 
menneske, at vi opplever håpløse 
og mørke dager og netter. I slike 
stunder, når gleden og håpet 
forsvinner, trenger vi at det ten-
nes et lys for oss igjen. Når en 
lysstråle trenger gjennom depre-
sjonen, da kommer livskreftene 
tilbake. Om ikke fullt og helt, så 
er mørket likevel ikke lenger alt-
oppslukende i det øyeblikket vi 
skimter et lys.
I bibelens aller siste bok, i 
Johannes’ åpenbaring, beskrives 
det hvordan fremtiden vår blir. 
Skribenten bruker bilder når han 
prøver å uttrykke det som kom-
mer. Og han skriver ikke bare om 
et lys som trenger gjennom mør-
ket, men om fullstendig fravær 
av mørke. Fullstendig fravær av 
angst, depresjon, redsel og fortvi-
lelse: «Og byen trenger ikke lys 
fra sol eller måne, for Guds herlig-
het lyser over den, og Lammet er 
dens lys.» Guds herlighet er lyset 

som trenger gjennom alt. Mørket 
forsvinner.
Når mørket forsvinner og Guds 
herlighet lyser over alt, da er det 
viktig å vite hvilket lys vi snakker 
om. Dette lyset er ikke skarpt og 
ubarmhjertig, ikke likt vårsolen 
som bringer alle feil og mangler 
til skue: Hver rynke i ansiktet, 
hvert skittent vindu og alle våre 
andre ufullkommenheter. Guds 
lys er ikke som et skarpt vårlys, 
men mye heller som et mildt og 
modent høstlys. Høstsolen som 
setter oss og våre liv i et barm-
hjertig, varmt lys. Slik er Guds 
lys: Mildt, barmhjertig og fullt 
av nåde. Når vi vet dét; kunne 
ikke da også vi se oss og våre 
ufullkommenheter – og våre 
medmennesker – i dette lyset?

”Ord for helga:” 

Sabine Kjølsvik
Sogneprest i Stiklestad

Når mørket 
forsvinner

Tanker fra kabinen kaster anker
Til frodige frostinger, noen 
bekjennelser, litt om navn og 
begrep, mest om kultur

Etter siste ukers festivaloppslag i 
media har det rent noen tanker 
gjennom mitt hode, og det tryk-
ker litt på, for å si det slik. Det er 
den lokale festivalsommeren som er 
årsaken, den som ligger stuggudøra 
nærmest. Bokstavelig talt har jeg 
hatt Frostafestivalen både utafor 
og innafor stuggudøra, faktisk mest 
innafor. Det er fordi jeg skrev utal-
lige pressemeldinger, artistomtaler 
og presentasjoner i forbindelse med 
Frostafestivalen i mange år, fram til 
2009 sånn cirka. Tjenesten bidro til 

å bygge opp merkevaren og festival-
konseptet til bygdas beste. Årsaken 
til at jeg fikk denne rollen var at jeg 
hadde bygd meg opp en identitet 
som kulturjournalist i Frostingen. 
Da Tauterstokk ble arrangert igjen i 
2001, stilte jeg meg lagelig til da jeg 
laget forhåndsomtaler til musikkh-
endinga på Tautra, og var det ikke 
vokalisten i Surferosa som prydet 
forsiden av Frostingen tro? Uansett, 
kongen glemmer fort, og det gjør 
de fleste av oss også.  

Mye vann har rent i fjorden 
siden Tauterstokk ble kvalt av 
offentlige pålegg og manglende 
kapital. Det er mange som husker 
Tauterstokk som et strålende og 

kreativt bidrag til ungdommelig 
identitetsbygging, eksponering og 
utvikling. Tautringene har lang 
tradisjon for å fostre både åndskul-
tur og naturbruk. Både klosterliv 
og næringsutvikling preger fort-
satt hverdagen for tautringer som 
den har gjort i århundrer før. Og 
Tauterstokk var virkelig en frodig 
festival, preget av fantasiutfoldelse, 
sjølstyring og samspill!  

Nå kan dette populære adjekti-
vet (som jeg også tok i bruk for å 
beskrive bygda vår i promoteringa 
av Frostafestivalen), beskrive en ny 
festival som frodig. Disse ordene, 
de betyr så mye, og ordet frodig 
kommer av fro som har norrøne 

røtter i gudenavnet frøy. Det betyr 
fruktbar og er den første stavelsen 
i Fro-sta, vi finner det samme ordet 
i frø, jamfør Frø-stad. Stadnavnene 
skal være nyere enn naturnavnene, 
derfor kan vi si at Viken, Vågen, 
Nesset og Hynne er eldre navn. Så 
det må derfor også ha vært noen 
som lagde navn her før frøykulturen 
satte navn på bygda. Og frodig er 
den lille halvøya vår som mange 
også synes er umåtelig vakker.  
 
Da jeg var i tenåra ble det sagt at det 
var så mange vakre jenter på Frosta, 
og det var jo smigrende for oss som 
kom herfra, men det kunne være 
litt lurt også. Sjansene for plutselig å 
bli litt i frodigste laget kunne vente 
bak nova om en lot seg smigre i 
meste laget. Mange er blitt lykke-
lig gift og. Hadde alle barna vært 
planlagt, hadde det blitt mangel på 
barn, var det en som sa. Det hører 
og med til denne historien at mann-
lige frostinger skulle ha seg frabedt 
at utabygdes kom og prøvde seg 
på kvinnfolka. Dette var de skjønt 
enige om og tok både never og 
anna redskap i bruk for å forhindre 

slike forbindelser. Lell var det noen 
inntrengere som lykkes, den lange 
kystlinja og båtlivet gjorde kanskje 
sitt. Et lite fjordcruise bringer båten 
tilbake til festivalene som nå er blitt 
frodige, eller de kan bli det, og en 
fjordfestival har mange maritime 
muligheter. Hvem som legger til 
kai da, får vi vel rede på etterhvert.  
Men hva gjør festivalen frodig og 
hvilket såkorn skal brukes? Før i 
tida passa de vel på havresekkene 
sine sjøl, frostingene, når de la ut 
for å selge avlinga på torget i byen. 
Denne flotte tradisjonen videreføres 
nå gjennom Bondens marked hvor 
matkulturene blomstrer. Om det er 
de mest utsøkte lokale spesialiteter 
byfolket er ute etter, vil vise seg. 

Poteten må uansett kokes før vi 
kan spise den, og godt spise liker 
folk flest. Kjøkkenet er blitt det nye 
in'stedet, og i kjøkkenhagene gror 
det godt midtfjords. Som vi sår får 
vi høste, heter det i. Godtfolk, la 
frodigheten gro som graset! 

Jorunn Sterten Melhus

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 5.
© FrostingenPublisert: 15.03.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 10.05.2012.Publisert: 16.05.2012.Publisert:
16.05.2012.
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Nå starter festivalsom meren 2012
Trønder-Avisa. Publisert på trykk 26.05.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 20-21.

Allerede i går gikk startskuddet for en lang rekke
sommerarrangement i Nord-Trøndelag.

Nå starter festivalsom

MAI
25.–27.: Kvennavikadåggån i 
Inderøy/Mosvik. Mosvik teater-
lag presenterer forestillingen 
«Jøbbersda'n» av Leif  Johannes 
Sagen og Rune Langfjæran. Det 
blir også kvennavik-marked. 
www.kvennavika.no.
26.–28.: Sommerparken åpner i 
Namsskogan og har åpent hvert 
dag til 12. august. Her kan man 
prøve seg på alpin-racing, sette ut 
fra tøffingtårnet, leke med krasj-
båter og i froskeegg, trampoline, 
gullgraving og selvsagt stifte be-
kjentskap med de mange dyrene i 
familieparken. www.namsskogan-
familiepark.no.
31.–2.6: Vømmølfestival i Verdal. 
Vømmølquiz, vømmølmønstring 
for barn og ungdom, vømmøltog 
og stor feststemning. Musikalsk 
blir det møte med Vømmøldalens 
Lensmannsorkester, Vømmølgu-
tan, Ola Uteliggers, Johan Møk-
kerbakkens orkester, P.A. Røstads 
orkester og mange flere. www.
vommol.org.

JUNI
1.-2.: Trondheim Rock & Sympho-
ny 2012. Med Twisted Sisters, The 
Darkness, Dave Evans, TNT, Bar-
bed Wire, Trondheim Symfonior-
kester. www.trondheimrock.no
8.–10.: Inderøyfest arrangeres for 
andre år på rad. I år kommer blant 
andre Terje Tysland, Hellbillies, 
Arve Tellefsen, Åge Aleksander-
sen, Per Egil Hegge, Gjermund 
Larsen, Hans Bollandsås, Trond-
heim Voices, Toppen Bech, Ras-
mus og verdens beste band, og det 
blir storkamp mellom Mosvik og 
Utøy i 6. divisjon. www.inderoy-
fest.no.
9.: Sommerutstillingen «Kunst & 
Sport» åpner på Nils Aas Kunst-
verksted i Inderøy. www.nils-aas-
kunstverksted.no.
20.–23.: Det store kaffeslabbera-
set i Steinkjer. I år kommer blant 
andre Jonas Fjeld, Ingrid Olava, 
Hoist!, Jolly Jumper & Big Moe, 
Sitrussyre og Gladiolus Storband. 
www.madambrix.no.
22.–24.: Sommerfestivalen i Selbu. 
Åge Aleksandersen, D.D.E., Jahn 
Teigen, Staut, Madcon, Black Ing-
vars og mange flere. www.som-
merfestivalen.no.
23.–25.: UKM-festivalen i Olavs-
hallen i Trondheim. www.ukm.no.
23.–30.: Midtnordisk kunstfesti-
val i Inderøy. Kurs innen grafikk, 
klassisk maleri, skulptur, akvarell 
og akryl blant annet. www.midt-
nordiskkunstfestival.no.
23.-5.8.: Stiklestadsommer i Ver-
dal. Bli med når storbonden Kol-
bjørn Gunnarsson inviterer inn 
i sitt majestetiske langhus. De 

voksne kan glede seg over ulike 
håndverksdemonstrasjoner og 
lære mer om samfunnet på den 
tida. Barna kan være med på spen-
nende fortellerstunder om sterke 
vikinger og gamle guder.www.sti-
klestad.no.
25.–29.: Kortreist dansefestival i 
Inderøy. Her blir det interaktivt 
vandreteater, kontaktimprovi-
sasjon, lydinstallasjon, duett og 
danseinstallasjon for barn. www.
dansinordtrondelag.no.
25.–29.: Inderøysommer på In-
derøy vgs. Inderøysommer er et 
sommerkurs for barn og unge i 
alderen 7–18 år, som har blitt holdt 
årlig siden 1998, i regi av Inderøy 
vgs. Samarbeider i år med kort-
reist dansefestival. www.ideroy-
sommer.eventweb.no.
28.–30.: Steinkjerfestivalen med 
blant annet Kaizers Orchestra, 
D.D.E., Bare Egil, Behemoth, Ga-
brielle, De Press, Sondre Lerche, 
Susanne Sundfør, The South, 
Trondheimsolistene, Svartlamon 
Hardkor, Sigurd Julius, Nilsen 
Aalberg. www.steinkjerfestiva-
len.no.
28.: Premiere på «Rebella Hex» i 
Namsskogan familiepark. Parken 
kommer i år med et nytt teater 
for Rebella, og ingrediensene er 
blant annet magi og musikk. www.
namsskogan-familiepark.no.
30.: Opera i Bjørvika på Ytterøy 
i Levanger. Hit kommer Maija 
Skille, Knut Stiklestad, Ola Ma-
rius Ryan, Camilla Stenhoff  Vist, 
Sverre Johan Aal, Lina Johnson, 
Sigrid Skaftnesmo og et stort 
operakor på 100 sangere. Arve 
Tellefsen er konferansier. www.
ytteroy.no.

JULI
10.–15.: Nordlek i Steinkjer. Nord-
lek 2012 er danseopplevelser, mu-
sikkopplevelser og matopplevelser 
– på kurs, konserter, dansekvelder, 
utflukter, utstillinger og spennen-
de prosjektarbeid. Nordlek blir et 
kreativt og nyskapende arrange-
ment for tradisjonell folkekultur 
med vekt på folkedans og folkemu-
sikk. www.nordlek.no.
14.: DumDum Boys spiller i Folke-
parken i Verdal.
20.–21.: Frosta fjordfestival. 
Frostafestivalen er død, men i år 
fødes en ny festival. Hit kommer 
Sjuende Far i Huset, Stage Dolls, 
Bugges Firo, Sie Gubba og Ham-
mers Harem. www.frostafjordfes-
tival.no.
21.–28.: Kulturuka i Mosvik. Bow-
ling, bygdedans, bilbingo, onnadag, 
bygdadag, familiefiskedag, olsok-
vandring, quiz, kufestival, cow-
boyfest og sandvolleyball står på 
plakaten. www.visitinnherred.no.

23.–29.: Olsokdagene på Stikle-
stad. Hit kommer Magne Furuhol-
men, Melissa Horn, Birgit Skar-
stein, www.stiklestad.no.
25., 27., 29: Spelet om Heilag Olav 
www.stiklestad.no.
26.–29.: Familiefestivalen MiG på 
Tautra, Frosta. Gjester i år er Hen-
ning Kvitnes, Sigvart Dagsland, 
Stavanger Gospelkor, Trine Rein, 
Øystein Lund Olafsen, Lynda 
Randle, Marco Elsafadi, LidoLido, 
Marianne Antonsen, Birgit Skar-
stein, Chand, Sveinung Kveli og 
mange flere. www.mig.no.
27.–28.: Levanger Live – urpre-
miere på ny festival i Levanger. 
Artister er Askil Holm, Lars Win-
nerbäck, Vinni & The Vagabonds, 
Tim Christensen & The Damn 
Crystals, Staut, Sirkus Eliassen, 
LidoLido, Banana Airlines, Pån-
nivågn m. flere. www.levangerlive.
no..
28.–5.8.: Olavsfestdagene i Trond-
heim. Blant høydepunktene i år er 
DumDum Boys, Emmylou Harris 
& Ane Brun, Richard Thompson, 
konsertforestillingen om Lina 
Sandell og selvsagt historisk mar-
ked. www.olavsfestdagene.no.

AUGUST
16.–18.: Operaen Olav Engel-
brektsson på Steinvikholmen i 
Stjørdal. I år med blant andre 
Maija Skille, Ketil Hugaas, 
Vigdis Unsgård og Tho-
mas Ruud i hovedrollene. 
www.steinvikopera.no.
25.: Åge Aleksandersen 
spiller i Folkeparken i 
Verdal.
23.–26.: Utendørsspelet Pe-
Torsa i Lierne. Spelet om Pe-
Torsa startet som en liten lokal 
forestilling med 150 tilskuere i 
2000. I forkant av dette hadde 
Pe-Torsa vært en figur som 
kun hadde vært å se i en-
kelte sketsjer på Kveli 
Samfunnshus. Pe-Torsa 
er en forestilling som 
preges av dynamitt, for-
viklinger og nabokrangel, 
og tar utgangspunkt i hver-
dagslivet i Kvelia på 50- tallet. 
www.pe-torsa.no.

SEPTEMBER
6.–9.: Blues in Hell, Stjørdal. 
Her spiller Roy Rogers & 
Delta Rhythm Kings med 
Reidar Larsen, Alvin Young-
blood Hart, Eddy Clearwa-
ter, Hans Theessink og Tommy 
Castro & The Painkillers. www.
bluesinhell.no.

Vømmølfestival –
31. mai til 2. juni.
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 www. Vømmølfestival –

31. mai til 2. juni.

Opera i Bjørvika – 30. juni.i Bjørvika 30 juni.

Det store kaffeslabberaset – 20.-23. junik ffeslabberaset – 20 -23. juni

På Hint i Levanger fyrte studenter løs med «Rock at 
Røstad», og nå går det slag i slag hver uke og helg utover 
sommeren. Høydepunktene er mange, og det skulle 
absolutt være mulig å finne noe for enhver smak også 

denne sommeren. Mestparten handler om musikk-
opplevelser, men også ulike marked og forestillinger 
vil prege sommermånedene lokalt. Nå er det bare å 
krysse fingrene for godt vær!
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Egils Steinkjer
Egil Hegerberg er glad i 
Steinkjer, og Steinkjer er 
glad i Bare Egil. I juni besø-
ker han atter en gang Stein-
kjerfestivalen. Og trolig får 
man muligheten til å høre 
Egils egen «steinkjersang». 

– Det er litt synd at jeg 
ikke spilte inn Steinkjer-san-
gen jeg framførte på fjorårets 
festival. Når det er sagt må 
jeg understreke at kvalite-
ten i låta først og fremst lig-
ger i måten jeg uttaler ordet 
Steinkjer på, ikke i det litte-
rære innholdet. Den vil også 
variere en del fra framføring 
til framføring, sa Egil Heger-
berg for en tid siden. 

«Bare Egil» etablerte seg 
på midten av 1990-tallet. Ban-
det spiller hovedsakelig vi-
serock med «humoristiske» 
tekster. På de fleste sangene 
synger Egil, akkopagnemert 
av sitt eget gitarspill. I 1996 
fikk bandet sitt gjennom-
brudd med plata Absolutt 
Ikke Bare Egil Band, som 
har blitt en klassiker innen 
humoristisk visemusikk. 
Helt siden debutealbumet 
har Egil ofte spilt sammen 
med Bare Bare Band, under 
navnet Ikke Bare Bare Egil 
Band Band, både i studio og 
på turne.

Rebella Hex
i nytt hus

Rebella Hex har blitt en av 
barnas favoritter i Namssko-
gan Familiepark de siste åre-
ne, og i år flyttes hun ut av 
den lille lavvoen og inn i eget 
hus i parken. Vi har nå kom-
met til den femte episoden 
om rockeheksa, fortsatt spilt 
av Mildri Ryan fra Stein-
kjer. Den nye episoden heter 
«Prins Filiokus», og Tormod 
Aune er mannen bak histori-
en om Rebella. Forestillingen 
går hver 
dag med 
unntak av 
mandager 
fra 29. juni 
til 5.august.

meren 2012

Blues in Hell – 6.- 9. september6 9 ptember Olavsfestdagene – 28. juli til 5. august.
Ol festdagene – 28 juli til 5. august.

Olav Engelbrektsson – 16.-18. august Pe-Torsa – 23.-26. august

Spelet om Heilag Olav – 25., 27. og 29. juli
l t Heilag Olav – 25 27. og 29. juli Inderøysommer – 23.-29. juni.d ø ommer 23 -29 juni.
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LØRDAG 26. MAI 2012 TRØNDER-AVISA 21KULTURAllerede i går gikk startskuddet for en lang rekke

sommerarrangement i Nord-Trøndelag.

På Hint i Levanger fyrte studenter løs med «Rock

at Røstad», og nå går det slag i slag hver uke og

helg utover sommeren. Høydepunktene er

mange, og det skulle absolutt være mulig å finne

noe for enhver smak også denne sommeren.

Mestparten handler om musikkopplevelser, men

også ulike marked og forestillinger vil prege

sommermånedene lokalt. Nå er det bare å krysse

fingrene for godt vær!

MAI

25.-27.: Kvennavikadåggån i Inderøy/Mosvik.

Mosvik teaterlag presenterer forestillingen

«Jøbbersda'n» av Leif Johannes Sagen og Rune

Langfjæran. Det blir også kvennavik-marked.

www.kvennavika.no. 26.-28.: Sommerparken

åpner i Namsskogan og har åpent hvert dag til

12. august. Her kan man prøve seg på alpin-

racing, sette ut fra tøffingtårnet, leke med

krasjbåter og i froskeegg, trampoline, gullgraving

og selvsagt stifte bekjentskap med de mange

dyrene i familieparken.

www.namsskoganfamiliepark.no. 31.-2.6:

Vømmølfestival i Verdal. Vømmølquiz,

vømmølmønstring for barn og ungdom,

vømmøltog og stor feststemning. Musikalsk blir

det møte med Vømmøldalens

Lensmannsorkester, Vømmølgutan, Ola

Uteliggers, Johan Møkkerbakkens orkester, P.A.

Røstads orkester og mange flere. www.

vommol.org.

JUNI

1.-2.: Trondheim Rock & Symphony 2012. Med

Twisted Sisters, The Darkness, Dave Evans, TNT,

Barbed Wire, Trondheim Symfoniorkester.

www.trondheimrock.no 8.-10.: Inderøyfest

arrangeres for andre år på rad. I år kommer blant

andre Terje Tysland, Hellbillies, Arve Tellefsen,

Åge Aleksandersen, Per Egil Hegge, Gjermund

Larsen, Hans Bollandsås, Trondheim Voices,

Toppen Bech, Rasmus og verdens beste band,

og det blir storkamp mellom Mosvik og Utøy i 6. divisjon.

www.inderoyfest.no. 9.: Sommerutstillingen «Kunst &

Sport» åpner på Nils Aas Kunstverksted i Inderøy.

www.nils-aaskunstverksted.no. 20.-23.: Det store

kaffeslabberaset i Steinkjer. I år kommer blant andre

Jonas Fjeld, Ingrid Olava, Hoist!, Jolly Jumper & Big Moe,

Sitrussyre og Gladiolus Storband. www.madambrix.no.

22.-24.: Sommerfestivalen i Selbu. Åge Aleksandersen,

D.D.E., Jahn Teigen, Staut, Madcon, Black Ingvars og

mange flere. www.sommerfestivalen.no. 23.-25.: UKM-

festivalen i Olavshallen i Trondheim. www.ukm.no. 23.-

30.: Midtnordisk kunstfestival i Inderøy. Kurs innen

grafikk, klassisk maleri, skulptur, akvarell og akryl blant

annet. www.midtnordiskkunstfestival.no. 23.-5.8.:

Stiklestadsommer i Verdal. Bli med når storbonden

Kolbjørn Gunnarsson inviterer inn i sitt majestetiske

langhus. De voksne kan glede seg over ulike

håndverksdemonstrasjoner og lære mer om samfunnet

på den tida. Barna kan være med på spennende

fortellerstunder om sterke vikinger og gamle

guder.www.stiklestad.no. 25.-29.: Kortreist dansefestival

i Inderøy. Her blir det interaktivt vandreteater,

kontaktimprovisasjon, lydinstallasjon, duett og

danseinstallasjon for barn. www. dansinordtrondelag.no.

25.-29.: Inderøysommer på Inderøy vgs. Inderøysommer

er et sommerkurs for barn og unge i alderen 7-18 år,

som har blitt holdt årlig siden 1998, i regi av Inderøy

vgs. Samarbeider i år med kortreist dansefestival.

www.ideroysommer.eventweb.no. 28.-30.:

Steinkjerfestivalen med blant annet Kaizers Orchestra,

D.D.E., Bare Egil, Behemoth, Gabrielle, De Press,

Sondre Lerche, Susanne Sundfør, The South,
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Trondheimsolistene, Svartlamon Hardkor, Sigurd

Julius, Nilsen Aalberg.

www.steinkjerfestivalen.no. 28.: Premiere på

«Rebella Hex» i Namsskogan familiepark. Parken

kommer i år med et nytt teater for Rebella, og

ingrediensene er blant annet magi og musikk.

www. namsskogan-familiepark.no. 30.: Opera i

Bjørvika på Ytterøy i Levanger. Hit kommer Maija

Skille, Knut Stiklestad, Ola Marius Ryan, Camilla

Stenhoff Vist, Sverre Johan Aal, Lina Johnson,

Sigrid Skaftnesmo og et stort operakor på 100

sangere. Arve Tellefsen er konferansier. www.

ytteroy.no.

JULI

10.-15.: Nordlek i Steinkjer. Nordlek 2012 er

danseopplevelser, musikkopplevelser og

matopplevelser - på kurs, konserter,

dansekvelder, utflukter, utstillinger og spennende

prosjektarbeid. Nordlek blir et kreativt og

nyskapende arrangement for tradisjonell

folkekultur med vekt på folkedans og

folkemusikk. www.nordlek.no. 14.: DumDum

Boys spiller i Folkeparken i Verdal. 20.-21.:

Frosta fjordfestival. Frostafestivalen er død, men i

år fødes en ny festival. Hit kommer Sjuende Far i

Huset, Stage Dolls, Bugges Firo, Sie Gubba og

Hammers Harem. www.frostafjordfestival.no. 21.-

28.: Kulturuka i Mosvik. Bowling, bygdedans,

bilbingo, onnadag, bygdadag, familiefiskedag,

olsokvandring, quiz, kufestival, cowboyfest og

sandvolleyball står på plakaten.

www.visitinnherred.no. 23.-29.: Olsokdagene på

Stiklestad. Hit kommer Magne Furuholmen,

Melissa Horn, Birgit Skarstein,

www.stiklestad.no. 25., 27., 29: Spelet om

Heilag Olav www.stiklestad.no. 26.-29.:

Familiefestivalen MiG på Tautra, Frosta. Gjester i

år er Henning Kvitnes, Sigvart Dagsland,

Stavanger Gospelkor, Trine Rein, Øystein Lund

Olafsen, Lynda Randle, Marco Elsafadi, LidoLido,

Marianne Antonsen, Birgit Skarstein, Chand,

Sveinung Kveli og mange flere. www.mig.no. 27.-

28.: Levanger Live - urpremiere på ny festival i

Levanger. Artister er Askil Holm, Lars

Winnerbäck, Vinni & The Vagabonds, Tim

Christensen & The Damn Crystals, Staut, Sirkus

Eliassen, LidoLido, Banana Airlines, Pånnivågn m. flere.

www.levangerlive. no.. 28.-5.8.: Olavsfestdagene i

Trondheim. Blant høydepunktene i år er DumDum Boys,

Emmylou Harris & Ane Brun, Richard Thompson,

konsertforestillingen om Lina Sandell og selvsagt

historisk marked. www.olavsfestdagene.no.

AUGUST

16.-18.: Operaen Olav Engelbrektsson på

Steinvikholmen i Stjørdal. I år med blant andre Maija

Skille, Ketil Hugaas, Vigdis Unsgård og Thomas Ruud i

hovedrollene. www.steinvikopera.no. 25.: Åge

Aleksandersen spiller i Folkeparken i Verdal. 23.-26.:

Utendørsspelet Pe-Torsa i Lierne. Spelet om Pe-Torsa

startet som en liten lokal forestilling med 150 tilskuere i

2000. I forkant av dette hadde Pe-Torsa vært en figur

som kun hadde vært å se i enkelte sketsjer på Kveli

Samfunnshus. Pe-Torsa er en forestilling som preges av

dynamitt, forviklinger og nabokrangel, og tar

utgangspunkt i hverdagslivet i Kvelia på 50- tallet.

www.pe-torsa.no.

SEPTEMBER

6.-9.: Blues in Hell, Stjørdal. Her spiller Roy Rogers &

Delta Rhythm Kings med Reidar Larsen, Alvin

Youngblood Hart, Eddy Clearwater, Hans Theessink og

Tommy Castro & The Painkillers. www. bluesinhell.no.

Bildetekst: Ol festdagene - 28 juli til 5.

august.Olavsfestdagene - 28. juli til 5. august.|Olav

Engelbrektsson - 16.-18. august|Blues in Hell - 6.- 9.

september|Pe-Torsa - 23.-26. august|Det store

kaffeslabberaset - 20.-23. juni|Opera i Bjørvika - 30.

juni.|Vømmølfestival - 31. mai til 2. juni.|Spelet om

Heilag Olav - 25., 27. og 29. juli|Inderøysommer - 23.-

29. juni.

© Trønder-Avisa
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Når skal søpla hentes?
I slutten av april/begyn-
nelsen av mai var 
det mye søppelpluk-
king rundt omkring på 
Frosta. Vi har hatt bilder 
i Frostingen av skoleele-
ver, fotballklubb, privat-
personer og politisk part 
på ryddeaksjon. 

Den 5.mai i forbindelse med 
Åpen gård på Valberg slektsgård, 
som også er 4H gård, gikk en 
haug 4H’ere tur på Frostastien 
for å plukke søppel. De endte 
opp med en mengde svartsekker 
og skrot som de stablet i en haug 
ved Tautramoloen. Kommunen var 
underrettet om aksjonen og hadde 

tatt på seg ansvaret for henting.
I begynnelsen av forrige uke, da 

vi tok kontakt med ordfører Johan 
Petter Skogseth, ble han svært 
overrasket over at søpla ikke var 
kjørt bort. Etter å ha tatt en tele-
fon til Retura, som hadde tatt på 
seg oppdraget, kunne ordføreren 
formidle en beklagelse fra selskapet; 
de hadde ikke hatt tid, men forhå-
pentligvis skulle søpla være borte 
innen utgangen av uka. 

Innherred Renovasjon (hvor 
Retura er et datterselskap) er tatt 
ut i streik, blant annet er kunde-
mottaket stengt. Om dette er grun-
nen, vet vi ikke, men søndag kveld 
lå søppelhaugen fortsatt på samme 
sted. 

Ikke et spesielt pent syn når man vandrer på Frostastien. Søpla har ligget ved Tautramoloen siden 4H’ere 
ryddet for over en måned siden. 

Kan bli bedre til å spille på lag

MiG, Frosta Fjordfestival 
m e d  F r o s t a d a g , 
Smålandsdag og bryg-
gedans. Dette er noe av 
det som skjer på Frosta i 
sommer, tre arrangement 
som satser på publikum 
både fra Frosta og uten-
fra. Tre helger på rad.

Janne Hopmo

Da kulturkoordinator Elin Bjørnstad 
inviterte til evalueringsmøte etter 
Frostadan i fjor, var Frostingens 
representant den eneste som møt-
te. Det ble verken evaluering eller 
artikkel. 

- Når sommeren er over, håper 
jeg alle som har hatt et arrangement 
i løpet av sommeren, kan møtes 
for å dele erfaringer og meninger. 
Ikke minst håper jeg de kan sette 
seg ned sammen for å planlegge 

kalenderen for neste sommer. 

Som perler på en snor
MiG Tautras datoer, 26. – 29. juli, 
har vært kjent lenge. Festivalen på 
Tautra varer fra torsdag til søndag. 
Etter som de har knyttet seg til 
Olavsfestdagene, kan de ikke velge 
noe annet tidspunkt. 

Representanter for Småland 
Vel forteller til Frostingen at de 
har valgt å gå tilbake til typen 
arrangement de brukte å gjennom-
føre før FrostaFestivalen ble lagt til 
Småland. Det vil si familiedag og 
bryggedans. Dato ble satt til 14. 
juli, orkester leid inn og informa-
sjon lagt ut på aktivitetskalenderen 
på kommunens hjemmeside. 

FrostaFjordfestival dukket opp 
som troll av eske i begynnelsen 
av mai, med nyheten om festival 
i Småland helga mellom de to 
nevnte arrangementene. Fredag 20. 

og lørdag 21.mai. Da Frostingen 
snakket med talsmann for Frosta 
Fjordfestival, Stig Morten Skjæran, i 
begynnelsen av mai, spurte vi hvor-
for valget falt på akkurat denne hel-
ga. Hallbjørn Stenhaug hadde prøvd 
ulike tidspunkt for Frostafestivalen, 
og det var denne helga som fun-
gerte best, av flere grunner, ble vi 
forklart. Frosta Fjordfestival ønsket 
å fortsette i sporene til forgjenge-
ren. Neset arrangerer Frostadan på 
festivalområdet på ettermiddagen 
lørdagen.

Mange frostinger stiller seg 
spørsmål om det kan strekke til 
med publikum tre helger på rad. 
Det vil tiden vise. Her vil værgu-
denes velvilje være viktig, spesielt 
for helgene i Småland. 

Festivalmidler
Tirsdag behandlet formannska-
pet  søknader om støtte både fra 

Småland Vel og Neset. Småland Vel 
søker om støtte til et familiearrange-
ment på dagtid, spesielt med tanke 
på barn, samme dag som brygge-
dansen. Neset søker om støtte til 
gjennomføring av Frostadan. 

Administrasjonen har ikke hatt 
oversikt over planene for Småland, 
og levde en stund i den tro at 
Smålandsdag og Frostadag var ett 
og samme arrangement. 

Etter å ha oppklart misforståel-
sen, foreslår rådmannen å bevilge 
kr. 5000 til Smålandsdagen. 
Småland Vel søkte om et langt 
høyere beløp til gjennomføring av 
et allsidig program for barn. Frosta 
kommune har et regelverk for 
festivalstøtte, og politikerne stilte 
seg spørsmålet: Hva er en festival? 
Dette bør konkretiseres i retnings-
linjene, ble det sagt. Smålandsdagen 
kan ikke plasseres i kategorien festi-
val, men politikerne valgte likevel 
å bidra med noe støtte. 

Neset har sendt en skriftlig 
søknad om støtte til Frostadan, 
etter et par møter med kommu-
nen. Rådmannen gjør det klart i 
sin innstilling til vedtak at Neset 
nok har misforstått størrelsen på 
en eventuell støtte. Neset omtaler 
et beløp på kr. 60 000 som en sum 
forutsatt  til Frostadan etter møtene 
fotballklubben har hatt med kom-
munen.  Det som ble kommuni-
sert, understreker rådmannen, er 
at denne summen var resterende 
festivalmidler.  

Til arrangementet Frostadåggån, 
over flere dager og med flere aktø-
rer og aktiviteter, har det de to siste 
årene vært bevilget henholdsvis kr. 
30 000 og 25 000. Rådmannen 
foreslår derfor å innvilge kr. 25 
000 til gjennomføring av årets 
Frostadag, med forbehold om at 
budsjett overleveres før gjennom-
føring av arrangementet. 

Barneunderholdning er god familieunderholdning. Her er Thoris Supergutt i aksjon under FrostaFestivalen i 2009. Aktiviteter man kan være med på sjøl blir stadig mer populært. På 
Tautra har ungene et stort areal å boltre seg på under MiG Tautra.

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 6.
© FrostingenPublisert: 15.03.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 10.05.2012.Publisert: 16.05.2012.Publisert:
16.05.2012.Publisert: 07.06.2012.
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Visjoner om næringsutvikling på Frosta

Cornelia Doberenz

Frostingen har gående en artikkel-
serie om hvordan forskjellige aktø-
rer ser på næringsliv og utvikling av 
næringslivet i kommunen. 

Leder for KUN, Komité for 
utvikling og næring, Stig Morten 
Sandvik Skjæran  er neste deltaker 
i denne  stafetten. 

Han sitter i sin første periode 
for Venstre i kommunestyret og gir 
oss innblikk i arbeidet som fersk 
politiker. Han er ikke den eneste i 
KUN som er helt fersk. 

-Bare én i komiteen har mer 
erfaring, resten står der med blanke 
ark og er veldig engasjert, forteller 
komitélederen.

Hva skjer innen næringsutvik-
ling?
KUN behandler mange forskjel-
lige saker, alt fra trafikksikkerhet 
til elger som skal skytes, sier Stig 
Morten. Næringsutvikling er et 
omfangsrikt tema forteller han vide-
re. Det merkes at Frosta Utvikling 
har blitt lagt ned, men man må 
gjøre det beste ut av situasjonen 
slik den er, mens man venter på at 
nyansatte innen næringsutvikling 
og landbruk skal komme på plass. 

Han trekker fram et poeng han 
synes er svært positivt. Det er bra at 
vi har fått en langsiktig avtale med 
Norsk landbruksrådgivning (tidli-
gere Forsøksringen), mener han.

Fiber og bredbånd
Og føyer til at også noe annet blir 
viktig: datatrafikk; fiber og bred-
bånd. 

Han mener kommunen er nødt 
til å få fiberbredbånd på plass. Det 
blir som å diskutere om man skal 
ha innlagt strøm og vann. I dag er 
bredbånd en like naturlig ting som 
de to andre. Det er ikke spørsmål 
om, men når, og jo før jo  bedre, 
påpeker han. Det er et gode for 
næringsutvikling, det er nødvendig. 
Har man fiber på plass, har man 
teknologi som sitter på Frosta. En 
visjon for Stig Morten. 

Samtidig er den ferske politike-
ren bevisst på Frosta sine tradisjo-
ner. Vi skal ikke miste landbruket, 
det er viktig. Men skal vi bli flere 
på Frosta, trenger vi flere arbeids-
plasser. Får vi fiber blir det ikke noe 
problem med direkte møter på nett.

- Prisen dette koster må vi beta-
le, det er god investering, mener 
lederen for KUN. Den prisen vil 
Frosta garantert få tilbake.   

Kulturnæringer
Også tema turisme og festivaler 
engasjerer politikeren.  

-Det er trist at vi har mistet 
Frosta Festivalen, men vi har fort-
satt MIG, sier Stig Morten. Han 
synes at begge festivaler var vik-
tige for Frosta, de var rettet mot 
forskjellige publikum. 

(red. anm. dette intervjuet 
ble gjort før nyheten om Frosta 

Fjordfestival var kjent).
Vi har et veldig bra idrettstilbud 

med gode idrettsanlegg. Kanskje 
friidrettslag fra andre kommuner 
har lyst til å komme til Frosta for å 
gjennomføre treningsleir på Frosta? 
Det vil ha ringvirkninger for mange 
andre i kommunen, fra overnatting 
til handel, forteller han.

Hva bør skje?
-Jeg synes at vi er inne i en bryt-
ningstid, og det er vanskelig å se 
for seg fremtiden, sier politikeren. 
Kommunen skal være en tilret-
telegger, næringsutviklingen skal 
komme fra bunnen og ingen skal 
måtte vente på at kommunen kom-
mer med næringsutvikling, mener 
leder i KUN. Det finnes mange 
flinke personer som jobber med 
næringsutvikling, forsetter han. Det 
vi trenger er flere entreprenører. 
Og han understreker den viktige 
rollen kommunen har: -Hvis en 
bedrift kommer med ønske om å 
etablere seg her, må vi være forbe-
redt. Poenget er at vi er beredt til 
å ta imot.

Ferske politikere og nytenking
Nesten alle medlemmene  i KUN 
er ferske politikere, og vi tenker 
alle mye nytt, forteller Stig Morten 
videre. Han mener det er positivt 
at de ikke har så mye "historie" å 
forholde seg til. Det  medlemmene 
i KUN har felles er gode konstruk-

tive samtaler og diskusjoner, og at 
alle vil gjøre en god jobb for Frosta 
kommune, sier han.

For å definerer sin egen rolle 
viser han til de mange oppgavene 
han har. KUN får mye arbeid fra 
kommunestyret, det er mye plan-
arbeid  og arbeid med trafikksikker-
het. Vi skal komme med uttalelser, 
og opp i alt dette har vi muligheten 
til å legge føringer for hva vi ellers 
skal arbeide med. 

- Personlig synes jeg at 
kommunens næringsplan har alt-
for mange målsetninger, da blir det 
vanskelig å få til alt. Vi er nødt til 
å tørre å prioritere og kanskje ta 
upopulære valg, sier Stig Morten.

Spikertelt og omdømme
Han kommer med et konkret 
eksempel. Innen turisme og spiker-
telt er det viktig å sette i gang en 
diskusjon om spikertelt. Jeg ønsker 
å gi konkrete rammer for videre 
utvikling av campingturismen på 
Frosta. Hva vil vi og hvor vil vi med 
det og hvor vil vi ikke? Klare regler 
må til for å slippe å behandle mange 
enkeltsaker. Jeg ønsker å gripe fatt 
i dette, sier han.

Det finnes sikkert også ting som 
kan gjøres i forhold til landbruk, 
her har  jeg lite kunnskap,  men 
vi har andre som vet mer. I 2012 
satser vi sterkere på matfestivalen 
enn i fjor, det er viktig for å ivareta 
Frostas omdømme som Trondheims 
kjøkkenhage. Det er viktig å jobbe 
videre for Frostas gode omdømme 

innenfor landbruksproduksjonen 
generelt, mener Stig Morten.

Visjon om å være 3000
Vi har en stor visjon om å være 

3000 innbyggere på Frosta innen 
2020, forteller Stig Morten. Det er 
positivt synes han og viser vilje til 
vekst. 

-For å nå dette må vi tilrette-
legge for flere arbeidsplasser. Får vi 
infrastrukturen på plass har vi alle 
kunnskapsinstitusjoner innen rek-
kevidde. Vi må bruke den kunnska-
pen som sitter her, fortsetter han.

Næringsutvikling og Værnes-
regionen
Her medgir Stig Morten at han er 
for fersk til å ha satt seg ordentlig 
 inn i denne problematikken. Men 
han har noen generelle utsagn. 

- Vi kan ikke bare sitte på 
Frosta og vente, vi er nødt til å 
rette oss mot Værnesregionen og 
vi må forholde oss til nabokom-
munene. Og ikke minst må vi se 
til Trondheim, uttaler politikeren. 

Han mener at Frosta antagelig 
vil få en del av det voksende inn-
byggertallet fra Stjørdal. 

Han nevner visjonene om ny 
veiløsning vil kunne skape større 
muligheter for kommunen, få 
forkortet avstanden til Stjørdal og 
Trondheim. - Det ville vært inter-
essant å få en utredning om dette, 
avslutter lederen i KUN. 

Frosta 2020 har en stor visjon, innbyggertallet skal vokse og næringslivet skal 
utvikles. Men hvordan kan det gjøres? Hvem tar tak i oppgaven? Hva skjer 
innen næringsutvikling etter at Frosta Utvikling ble nedlagt i fjor? 
Hva skal man satse på for å være forberedt på fremtidens utvikling?
Det er mange spørsmål som kan være avgjørende for Frosta sin fremtid. 

Stig Morten Skjæran, leder for KUN (komite for utvikling og næring).

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 10.
© FrostingenPublisert: 15.03.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 10.05.2012.Publisert: 16.05.2012.Publisert:
16.05.2012.Publisert: 07.06.2012.Publisert: 21.06.2012.

Les hele nyheten på http://ret.nu/dvxp4Z4M

Nyhetsklipp - Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 Kilde: Retriever

Side 25 av 87



torsDAG 21. juni 2012 FrostinGen  13

I frostingen finner dere:

• Informasjon om det som skal                                            
  skje og det som har skjedd på        
  bygda
• Innsikt i bygge - og utviklings     
  prosjekt som angår dere
• Kjente fjes

Dere kan velge mellom:
Helårs abonnement  kr. 740,-
Halvårs abonnement  kr. 425,-
4.mnd abonnement  kr. 290,-

Alle nye abonnenter blir med i trekning 
av billetter til MIG Tautra 2012. 

Bestill via vår nettside
www.frostingen.no
Eller ring 74 80 88 35

Velkommen som abonnent!

Potet&fesk, og grislæms

Jørn G. Anderssen t.v. og Stig Morten Skjæran tester festivalmaten potet & fesk. Det smakte!

Stig Morten Skjæran, festivaldi-
rektør for Frosta Fjordfestival, 
og Jørn G.Anderssen fra 
Klostergården, hovedansvarlig 
for mat under samme festival, 
smaker på potet&fesk, servert i 
avispapir. Festivalmat!

Janne Hopmo

Det tulles og spises. Fish&chips klinger ikke 
godt på trøndersk, det måtte bli fesk og potet. 
Men etter som Frosta ikke bare er frodig, 
men har lange potettradisjoner, kommer 
potet først, så fisk. 

-Men Småland, festivalområdet, var jo ei 
husmannsgrend, der fisken var en viktig del 
av livsgrunnlaget.

De tygger litt på den, sammen med potet 
og fisk, men nei, potet skal komme ført. 

- Vi skal jo bruke Frostingen til å selge 
poteten og fisken i, du får være fornøyd med 
det, får jeg til svar.

Ferskt fra Frosta
Til fjordfestival måtte det være fjorrelatert 
mat, derfor potet&fesk. Fjordrelatert er også 
tangsuppa, en av Klostergårdens mest etter-
spurte retter som serveres med karvebrød. 
Tang inngikk vel også i husmannskosten, 
tror Jørn. 

Hvis noen vil ha hamburger, så er det 
mulig. Men en liten vri måtte til; skal du ha 
osteburger er det med blåmuggost. 

Grislæms, eller sagt på en bokmål-engelsk 
måte; marinert svinekjøtt i wrap, med frisk 
salat og urter. 

Forskjellige sauser og mye salat. 
- Vi spurte oss, hva får vi lokalt på Frosta? 

Fisk som er fisket i fjorden, urter, salat, potet, 
potetkak’, tang, grønnsaker til suppa. Og så 
er Frosta stor på gris. Lokale produkter er 
viktig når en skal vise fram frodige Frosta.

Men lokalprodusert øl blir det ikke, det 
populære ølet på Klostergården kan ikke 
selges andre steder. 

Maten det her er snakk om, er den som 
skal serveres på kveldstid fredag og lørdag 
under Frosta Fjordfestival. Saniteten står som 
vanlig for matsalget under Frostadan på lør-
dag (se nedenfor).

Mange muligheter for å kjøpe billett
Stig Morten Skjæran er opptatt av at de som 
tenker seg på festival, kan kjøpe billetten fra 
egen PC, via billettservice.no. De kan til og 
med skrive den ut hjemme. Sikkerhetskoder 
gjør det umulig å jukse, forteller han. 

- Og hvis folk ikke vil kjøpe på nett, sel-
ges det billetter både på Coop Frosta og på 
Innkjøpslaget. Når dette leses i Frostingen, 
er det allerede to dager siden salget startet. 

Det billigste blir å kjøpe billett disse to 
stedene, billettservice.no tar et gebyr, og 
dyrest blir det å kjøpe ved inngangen, slik 
er det over alt. Og noen ganger vil folk sitte 
og selge her eller der, for eksempel når det 
skal være biltreff på Orsand camping. 

Åpent mot fjorden
Teltet i Småland blir ikke det samme som 
under Frostafestivalen. Det blir ingen scene 
i telt, kun en hovedscene på samme sted 
som før. En stor forskjell er at området blir 
åpnet opp mot sjøen, slik at folk kan sitte og 
beundre utsikten.

-Vi vil at folk skal føle at de er foran fjor-
den. 

Festival uten å søke om midler
Både Jørn og Stig Morten er medeiere av det 
nyetablerte Frosta Arrangement (sammen 
med Robert Alstadvold og Tore Moksnes 
og bookingfirmaet TS Partner). Frosta 
Fjordfestival har ikke søkt om midler til å 
arrangere festival.

-Vi mener at hvis en festival ikke er liv 
laga uten kommunal støtte, så kan en ikke 
ha festival, forklarer Stig Morten, det blir 
feil å bruke skattepenger for å arrangere fest 
for voksne. Støtte til Frostadan derimot, blir 
noe annet.

For at folk skal komme seg hjem, blir det 
leid inn hele 5 busser, kan Stig Morten for-
telle. De vil kjøre forskjellig ruter, og det kan 
være smart å kjøpe billett før musikken har 
stilnet. Men det blir også drosjeholdeplass 
ved området. 

Spent?
Ja, selvfølgelig er de spente. Og selvfølgelig 
håper de på finvær. Småland i sommersol – 
da er det nesten bare Tautra som er finere.

Bakgrunnen for festivalen er ønsket om 
å skape noe på Frosta. Stig Morten tror MiG 
Tautra og Frosta Fjordfestival på sikt vil for-
sterke hverandre, selv om det ikke skjer i år. 
De håper Elin Bjørnstad eller vikar inviterer 
til et møte for å se på planer for neste som-
mer, da vil de selvfølgelig delta.

- Men det må skje i høst, ikke til vinte-
ren.  Hvis alle deltar, og alle snakker godt om 
hverandre, er det positivt for alle. Selv om vi 
delvis konkurrerer om det samme publikum-
met, så drar vi i samme retning. 

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 13.
© FrostingenPublisert: 15.03.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 10.05.2012.Publisert: 16.05.2012.Publisert:
16.05.2012.Publisert: 07.06.2012.Publisert: 21.06.2012.Publisert: 21.06.2012.
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torsDAG 21. juni 2012 FrostinGen  15

RUBRIKKER

Åkerstein ønskes kjøpt. Tlf: 
90 78 02 40

Veteranbiltreff søn. 1.juli 
kl.12-15 v/Orsand Camping. 
Salg av kaffe og is m.m. For 
info tlf. 94 47 55 13

Voksen mann ønsker 
husrom på Frosta. Alt av 
interesse. Tlf. 92 63 50 42

Ønskes kjøpt: Traktor, 
rundballpresse, pakker, 
tresker, plog, Kvernland, 
fullforvogn, hjullaster, 
kompaktlaster, teleskoptruck, 
verkstedmaskiner. Også 
defekte. Tlf. 99 88 07 27

NB! Kampanje: Vår-
rengjøring? Prøv en 
rubrikkannonse med bilde! 
For samme lave pris: Bilde 
+ 4 linjer=kr. 50,- v/kont. 
betaling før innrykk. Ved 
fakturering kr. 100,- +kr. 25 i 
faktureringsgebyr +mva. 

Husk Sankthans-
samling på 

Frostatunet i 
morgen 22.juni 

kl.12.

Alle hjertelig 
velkommen!

Frosta
Kommune Først og fremst....

Kulturmidler 2012, restmidler
Frosta kommune har i år en resterende pot 

kulturmidler som tildeles etter søknad fra søkere 
som ikke er tildelt midler på 1.gangs tildeling.

Søknad om kulturmidler sendes inn via elektro-
nisk skjema på Frosta kommunes hjemmeside 

senest 20.august 2012. 
Det kan søkes om midler 

til prosjekter og drift.

Legg ved regnskap for siste årsmøteperiode og 
aktivitetsplan for 2012, evt. Prosjektplan og 

budsjett om det søkes prosjektmidler.

For nærmere opplysninger, skjema 
og retningslinjer;

www.frosta.kommune.no 
- Kultur, idrett og fritid, tilskuddsordninger

Frosta 
lensmannkontor 

er sommerstengt 
i tiden mandag 

25.06.12 - fredag 
20.07.12.

Alle henvendelser 
skjer til Stjørdal 

lensmannskontor, 
tlf. 74 83 91 00

24.juni
Logtun kirke

kl. 11.00
Nattverd

Ofring: Orgelfondet

Gudstjeneste

www.sikirken.no

Neset FK - Malvik
Inngang kr. 50,-   Gratis t.o.m. 17år.

Kiosk

Kamp 4.divisjon på Vinnatrøa
Lørdag 23. juni kl.15

Annonsen er sponset av: Hovedsponsor: Speaker/lyd:

Frosta Lyd DA
VARME & BAD

 Frosta VVS
7633 Frosta
Tlf 9191 7633
post@frostavvs.no

Spiller-trøyer
Vi mangler noen spiller-
trøyer i våre draktsett. 
Om du har liggende 

heime, vil vi gjerne at de 
leveres på Prix-butikken.

Johan 412 61 853     
Thomas 977 90 853

	 	•	Graving	
	 	•	Sprenging	
	 	•	Transport
   •	Levering	grus/pukk

ÅPNINGSTIDER PÅ  
BIBLIOTEKET
Fra 25.juni – 17.august er det 
sommertid på biblioteket:
TIRSDAG  10 – 14
ONSDAG  17 – 19
TORSDAG 10 – 14                              Stengt i ukene 29, 30 og 31

VI ØNSKER ALLE EN FIN SOMMER, TA TUREN 
INNOM OSS FOR LESESTOFF TIL FERIEN!

Frosta Bibliotek
Tlf 74 80 89 90

www.espegard.no
3570 Ål • Tlf. 3208 6330

EspEgard
bålhus 10m²

Norsk kvalitet  

& tradisjon

• Solid konstruksjon
•  Kan leveres med veggpakke  

og inventarpakke
•  Tilpasset Espegard Bålpanner  

og Fyrfat

www.espegard.no
3570 Ål    Tlf. 3208 6330

Tretjære av topp kvalitet 
til hytter og hus 

direkte til forbruker

3570 Ål    Tlf 3208 6330
www.espegard.no

ESPEGARD BÅLPANNE
Leveres komplett med grillrist i 

rustfritt stål, kjetting til 
ka� e  kjele og glooppsamler. 

Pannestr: 60 og 70 cm. Se vår 
netthandel for mer info og priser.

KVALITETSTID
– med familie 

og venner

3570 Ål    Tlf 3208 6330
www.espegard.no

Tømmerhenger PROFF
er videreutviklet og leveres 
nå med mobilt lunnetårn. 
Kan utstyres med tippeplan.

 MEGET PRISGUNSTIG

TOPP KVALITET!
Espegard ATV-henger www.espegard.no

3570 Ål • Tlf. 3208 6330

EspEgard
VarMEpUMpEHUs

• Gir huset finere fasade
• Beskytter varmepumpa
• Flere størrelser  •  Topp kvalitet
• God pris  • Landsdekkende

Annonser: annonse@frostingen.no
Tlf 74 80 88 37

Mob 92 08 60 24

NB: annonsefrist
i dag, torsdag 

Fulldistribusjon
28.juni

Kontakt oss for å sette av plass for din annonse!

Salg/Kjøp/Leie

Frostingen er den avisa 
med størst dekning på 

Frosta = du når flest!

annonse@frostingen.no
Tlf 74 80 88 36

Årets Frostadag skal vise fram alt det 
gode bygda har å by på. 

Vil ditt lag/firma ha stand 
på Frostadagen i Småland?

Ta kontakt på tlf: 951 89 860

Frostadagen
Lørdag 21.juli

Lesernes sommerbilder

In
ga

 M
at
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e 
A

as

A
nt
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ia

 R
øk

ke

Pippi Langstrømpe på Nisjaløkk (Elin Nisjaløkk), foto Gunn 
Randi Nisjaløkk

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 15.
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Mat fra egne fat
Trønder-Avisa. Publisert på trykk 21.06.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.
Steinar Eggen. Side: 39.

Har du tips, bilder eller kommentarer til våre 
Godtfolk-sider kan du ta kontakt med vårt sentralbord 
på telefon: 07412. E-post sendes til godtfolk@t-a.no. 
Du kan også sende brev til Trønder-Avisa, 
Postboks 2590, 7738 Steinkjer.

1952-2012

Steinar Eggen
redaksjonen@t-a.no/Tlf.07412

LEVANGER: Haugen fikk navnet 
etter store midtsommerfester i 
gamle dager, og Sankthanshau-
gen er igjen stedet for feiring på 
Staup.

Arboretet og Staups Venner 
står bak lørdagens familiear-
rangement på den idylliske 
haugen, som er utkikksplass til 
det meste av Levanger sentrum. 
Sankthansfesten begynner tid-
lig på ettermiddagen, og er ment 
for levangsbygg og staupskoster 
i alle generasjoner.

– I tidligere tider kom det 
massevis av folk hit for å feire 
midtsommer. Vi relanserte 
denne feiringen i fjor, og satser 
videre, sier Gunnar Jarle Sorte 
i venneforeningen.

På haugen er det klappet og 
klart for et kjempestort sankt-
hansbål. 

Trekkspillmusikk er leid inn, 
det blir kaffebål, nylaget rømme-
grøt og flere godbiter å kose seg 
med. Sankthanshaugen er tidli-
gere utpekt til stedet for verdens 
nordligste kolonihage, men det 
blir det neppe noe av. 

Konsulentfirmaet Rambøll 
har nettopp levert sitt planfor-
slag for Staup til kommunen, og 
det inkluderer kolonihage len-
ger mot sør:

– Vi fryktet en stund at kolo-
nihagen ville falle ut av forsla-
get til disponeringsplan, men 
ser til vår store glede at den er 
med. Størrelsen på det tiltenkte 
arealet er uklart, men vi later til 
å få en kolonihage ved inngan-
gen til det rikholdige arboretet. 
Beliggenheten er meget bra, og 
området veldig godt egnet til 
formålet, fastslår Sorte – pen-
sjonert professor i anleggsgart-
nerfaget.

St. Hansfest på haugen

BÅLFEST: Gunnar Jarle Sorte inviterer til midtsommerfest på Staup lørdag 
ettermiddag.

STEINKJER: Lørdag ettermiddag 
og utover kvelden blir det St. 
Hans-feiring på Egge Museum. 
Formidlingsansvarlig Maiken 
Lien Jørgensen lover skikke-
lig St. Hans-bål på museums-
tunet i Eggemarka, og det blir 
musikk, gammeldagse leker og 
aktiviteter. Folk skal få prøve 
seg på både hesteskokasting og 
sekkeløp. 

«Toraderan» fra Leksvik 
sørger for musikken, og det 
skal selges både rømmegrøt og 
annet spiselig. Det blir St. Hans-
fest for alle, både på to og fire. 
For museumsdyrene følger be-
givenheten ringside, og det kan 
godt være at hønene bruser litt 
ekstra med fjærene på en slik 
kveld.

Det er også anledning til å 
ta med mat selv for å legge på 
grillen, meldes det fra museet.

Og St. Hans-
fest på Egge

Steinar Eggen
redaksjonen@t-a.no/Tlf. 07412

FROSTA: Sommerens store begi-
venhet på Frosta blir kjemisk fri 
for lettvint, usunn hurtigmat. 
Under fjordfestivalen skal det 
kun serveres kortreist mat – helst 
fra bygda.

– Klostergården skal tilberede 
og spikre menyen, og det borger 
for kvalitet. Vi har prøvesmakt 
noen av produktene denne uka, 
og jeg kan love en gastronomisk 
opplevelse av de sjeldne, sier ild-
sjel Stig Morten Skjæran.

Trondheims kjøkkenhage vil 
med andre ord vise seg fram fra 
sin beste side, og dokumentere at 
bygda forsvarer tilnavnet. Den 
største lokale godbiten blir sann-
synligvis Frostas egen utgave av 
«Fish & chips» – det blir fesk og 
potet. Retten er komponert med 
hvit, fersk fisk fra Trondheims-
fjorden, sammen med prima 
potet fra egne produsenter – inn-
pakket i en utgave eldre utgave 
av lokalavisa Frostingen. 

Frodig festival er motto for 
begivenheten fredag 20. og lør-
dag 21. juli. Noe av poenget er å 
dokumentere for all verden hvor 

frodig, grønt og vakkert det er på 
halvøya på denne tiden av året, 
og arrangementet vil trekke enda 
flere tilreisende hit.

– Og de skal få litt av hvert å 
kose seg med. Klostergården kan 
by på massevis, og her blir det ab-
solutt noe for enhver smak. Tang-
suppa er nesten legendarisk, sier 
Skjæran.

En rekke forskjellige grønn-
saker og spesialiteter blir bydd 
fram, og utgjør ingredienser i 
spennende retter som «grislems» 
og osteburger. I Nordbygda har 
man blant annet verdens nord-
ligste selleridyrker, og rapidsalat 
er et Frosta-produkt for å nevne 
noe.

Det er Neset Fotballklubb som 
er initiativtaker til arrangemen-
tet, som er blir en slags videre-
føring av Frostafestivalen. Den 
gikk inn etter ni år. Fotballklub-
ben har fått Frosta Arrangement 
med på laget, og vertskapet leg-
ger opp til en helg for store og 
små. Frostada’n inngår i festi-
valen, og vil inneholde aktivite-
ter for store og små. Stage Dolls 
(fredag) og Sia Gubba (lørdag) 
er to av fjordfestivalens mange 
trekkplaster.

Mat fra egne fat

DYRKER DET LOKALE: Gourmet Jørn G. Anderssen (t.v.) og Stig M. Skjæran de 
andre bak fjordfestivalen på Frosta vil markedsføre mye av det Trondheims 
kjøkkenhage har å by på. Førstnevnte er også kjent som er prisbelønt ølbrygger.

FOTO: FROSTINGEN

for Egge museum

GLAD GIVER: Charles Karlsen er glad for at vaffeljernet fra By blir tatt vare på av Egge Museum.

TORSDAG 21. JUNI 2012 TRØNDER-AVISA 39GODTFOLKFROSTA: Sommerens store begivenhet på Frosta

blir kjemisk fri for lettvint, usunn hurtigmat. Under

fjordfestivalen skal det kun serveres kortreist mat

- helst fra bygda.

- Klostergården skal tilberede og spikre menyen,

og det borger for kvalitet. Vi har prøvesmakt noen

av produktene denne uka, og jeg kan love en

gastronomisk opplevelse av de sjeldne, sier

ildsjel Stig Morten Skjæran.

Trondheims kjøkkenhage vil med andre ord vise

seg fram fra sin beste side, og dokumentere at

bygda forsvarer tilnavnet. Den største lokale

godbiten blir sannsynligvis Frostas egen utgave

av «Fish & chips» - det blir fesk og potet. Retten

er komponert med hvit, fersk fisk fra

Trondheimsfjorden, sammen med prima potet fra

egne produsenter - innpakket i en utgave eldre

utgave av lokalavisa Frostingen.

Frodig festival er motto for begivenheten fredag

20. og lørdag 21. juli. Noe av poenget er å

dokumentere for all verden hvor frodig, grønt og

vakkert det er på halvøya på denne tiden av året,

og arrangementet vil trekke enda flere tilreisende

hit.

- Og de skal få litt av hvert å kose seg med.

Klostergården kan by på massevis, og her blir det

absolutt noe for enhver smak. Tangsuppa er

nesten legendarisk, sier Skjæran.

En rekke forskjellige grønnsaker og spesialiteter

blir bydd fram, og utgjør ingredienser i spennende

retter som «grislems» og osteburger. I Nordbygda

har man blant annet verdens nordligste

selleridyrker, og rapidsalat er et Frosta-produkt

for å nevne noe.

Det er Neset Fotballklubb som er initiativtaker til

arrangementet, som er blir en slags videreføring

av Frostafestivalen. Den gikk inn etter ni år.

Fotballklubben har fått Frosta Arrangement med

på laget, og vertskapet legger opp til en helg for

store og små. Frostada'n inngår i festivalen, og
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vil inneholde aktiviteter for store og små. Stage

Dolls (fredag) og Sia Gubba (lørdag) er to av

fjordfestivalens mange trekkplaster.

Bildetekst: DYRKER DET LOKALE: Gourmet Jørn

G. Anderssen (t.v.) og Stig M. Skjæran de andre

bak fjordfestivalen på Frosta vil markedsføre mye av det

Trondheims kjøkkenhage har å by på. Førstnevnte er

også kjent som er prisbelønt ølbrygger.

© Trønder-Avisa
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Potet&fesk, og grislæms
Frostingen. Publisert på nett 21.06.2012 16:38. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Av Janne Hopmo, Stig Morten Skjæran,

festivaldirektør for Frosta Fjordfestival, og Jørn

G.Anderssen fra Klostergården, hovedansvarlig

for mat under samme festival, smaker på

potet&fesk, servert i avispapir. Festivalmat! Jørn

G.

Anderssen t.v. og Stig Morten Skjæran tester

festivalmaten potet & fesk. Det smakte! Det

tulles og spises. Fish&chips klinger ikke godt på

trøndersk, det måtte bli fesk og potet. Men etter

som Frosta ikke bare er frodig, men har lange

potettradisjoner, kommer potet først, så fisk. -

Men Småland, festivalområdet, var jo ei

husmannsgrend, der fisken var en viktig del av

livsgrunnlaget. De tygger litt på den, sammen

med potet og fisk, men nei, potet skal komme

ført. - Vi skal jo bruke Frostingen til å selge

poteten og fisken i, du får være fornøyd med det,

får jeg til svar.

Ferskt fra Frosta Til fjordfestival måtte det være

fjorrelatert mat, derfor potet&fesk. Fjordrelatert er

også tangsuppa, en av Klostergårdens mest

etterspurte retter som serveres med karvebrød.

Tang inngikk vel også i husmannskosten, tror

Jørn. Hvis noen vil ha hamburger, så er det mulig.

Men en liten vri måtte til; skal du ha osteburger

er det med blåmuggost. Grislæms, eller sagt på

en bokmål-engelsk måte; marinert svinekjøtt i

wrap, med frisk salat og urter. Forskjellige sauser

og mye salat. - Vi spurte oss, hva får vi lokalt på

Frosta? Fisk som er fisket i fjorden, urter, salat,

potet, potetkak', tang, grønnsaker til suppa. Og

så er Frosta stor på gris. Lokale produkter er

viktig når en skal vise fram frodige Frosta. Men

lokalprodusert øl blir det ikke, det populære ølet

på Klostergården kan ikke selges andre steder.

Maten det her er snakk om, er den som skal

serveres på kveldstid fredag og lørdag under

Frosta Fjordfestival. Saniteten står som vanlig for

matsalget under Frostadan på lørdag (se

nedenfor).

Mange muligheter for å kjøpe billett Stig Morten

Skjæran er opptatt av at de som tenker seg på
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festival, kan kjøpe billetten fra egen PC, via

billettservice.no. De kan til og med skrive den ut

hjemme. Sikkerhetskoder gjør det umulig å jukse,

forteller han. - Og hvis folk ikke vil kjøpe på nett,

selges det billetter både på Coop Frosta og på

Innkjøpslaget. Når dette leses i Frostingen, er det

allerede to dager siden salget startet. Det

billigste blir å kjøpe billett disse to stedene,

billettservice.no tar et gebyr, og dyrest blir det å

kjøpe ved inngangen, slik er det over alt. Og noen

ganger vil folk sitte og selge her eller der, for

eksempel når det skal være biltreff på Orsand

camping.

Åpent mot fjorden Teltet i Småland blir ikke det

samme som under Frostafestivalen. Det blir

ingen scene i telt, kun en hovedscene på samme

sted som før. En stor forskjell er at området blir

åpnet opp mot sjøen, slik at folk kan sitte og

beundre utsikten. -Vi vil at folk skal føle at de er

foran fjorden.

Festival uten å søke om midler Både Jørn og Stig

Morten er medeiere av det nyetablerte Frosta

Arrangement (sammen med Robert Alstadvold og

Tore Moksnes og bookingfirmaet TS Partner).

Frosta Fjordfestival har ikke søkt om midler til å

arrangere festival. -Vi mener at hvis en festival

ikke er liv laga uten kommunal støtte, så kan en ikke ha

festival, forklarer Stig Morten, det blir feil å bruke

skattepenger for å arrangere fest for voksne. Støtte til

Frostadan derimot, blir noe annet. For at folk skal

komme seg hjem, blir det leid inn hele 5 busser, kan

Stig Morten fortelle. De vil kjøre forskjellig ruter, og det

kan være smart å kjøpe billett før musikken har stilnet.

Men det blir også drosjeholdeplass ved området.

Spent? Ja, selvfølgelig er de spente. Og selvfølgelig

håper de på finvær. Småland i sommersol - da er det

nesten bare Tautra som er finere. Bakgrunnen for

festivalen er ønsket om å skape noe på Frosta. Stig

Morten tror MiG Tautra og Frosta Fjordfestival på sikt vil

forsterke hverandre, selv om det ikke skjer i år. De

håper Elin Bjørnstad eller vikar inviterer til et møte for å

se på planer for neste sommer, da vil de selvfølgelig

delta. - Men det må skje i høst, ikke til vinteren. Hvis

alle deltar, og alle snakker godt om hverandre, er det

positivt for alle. Selv om vi delvis konkurrerer om det

samme publikummet, så drar vi i samme retning.

© Frostingen

Se webartikkelen på http://ret.nu/Z6SsZuW
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torsDAG 12. juli 20126  FrostinGen

Frosta historielag, Tun, 7633 Frosta
Vet du hvor Frosta his-
torielag holder til? Nei, 
det er det ikke så man-
ge som gjør. Noen vil 
kanskje tippe hos Bjørn 
Olav Juberg. Det var 
der Roar Lindgaard satt 
da han arbeidet med 
Frostabøkene. Kanskje 
var du innom med gamle 
bilder? 

Janne Hopmo

Frostabøkene er ferdigskrevet, 
etter en enorm arbeidsinnsats fra 
Frosta historielag, samt kommunal 
forskuttering av lønn til skribent 
Lindgaard. Om bygdebøker er 
ansvaret til lokale historielag eller 
kommuner, er et spørsmål som dis-
kuteres. Praksisen er forskjellig fra 
kommune til kommune. 

Selv om bygdebokprosjektet 
er avsluttet, mangler ikke Frosta 
historielag oppgaver.  

Siden oktober i fjor er adressa 
Tun, ved Jubergskorsen, i lokalene 
Frostingen leide før vi flyttet til 
Banken. 

Opp ei trapp og inn ei dør; der 
sitter Roar Lindgaard hver mandag. 
Dette er den ene dagen kontoret 
til Frosta historielag er åpent, med 
vanlig kontortid. Roar drev med 
dugnadsarbeid etter flyttinga til 
Tun, nå har han en 20 % stilling 
i en prøveperiode på fire måneder. 

Styret i Frosta historielag hadde 
nylig lagt styremøte til mandag og 
lokalet på Tun. Styreleder Anne 
Hagerup og medlemmene Torleif 
Tvete og Aase Kvarme Eidsvåg 
(Kåre H. Ulvik var ikke til stede) 
er enige om at det er behov for den 
ene kontordagen i uka. De hadde 
gjerne sett at stillingen var større, 
for oppgavene mangler ikke, men 
historielaget har ikke råd til mer. 

- 1. september må vi se regn-
skapet an, da må vi vurdere om vi 
har råd til å betale Roar, og i tilfelle 
ja, i hvor stor stilling. Men skal vi 
klare å ta vare på Frostahistorien, 
er vi nødt til å ha en ansatt, sukker 
styreleder. 

Ønske: årbok og flere med-
lemmer
Frosta historielag har planer om en 
årbok. Det har ikke Frosta hatt på 
mange år. Derfor ønsker de bidrag 
fra frostingene. Store og små. Det 
kan være et spesielt bilde, en kort 
tekst, egentlig hva som helst.

Medlemstallet varierer mye. For 
øyeblikket er det på 158, men de 
som brenner for å ta vare på histo-
rien, vil gjerne ha flere medlemmer. 

Alle som har noe de vil gi til 
historielaget, eller kanskje noe de 
lurer på, er velkommen på Tun på 
mandager, sier Roar Lindgaard. 

Jobben til Roar
Roar bruker mye tid på gamle bil-
der. Han skanner og lagrer dem, 

og ikke minst prøver han å finne 
ut hvem personene på bildene er. 
Ingen lett jobb. Frosta Historielag 
har et lager av bilder som ennå ikke 
er skannet.  

Hvis Roar er Askeladden, så er 
Kristian Risan både Askeladd og 
god hjelper, forteller Roar. Sammen 
utfører de to forskjellige oppdrag. 
De har for eksempel registrert 
gjenstandene i ”museet” til Knut 
Brustad, noe Roar er glad for at de 
har kunnet gjøre. 

Tørkehuset i Skogtrøa
Frosta historielag har tatt på seg 
å restaurere et tørkehus for korn, 
med bakerovn og tørkehylle. Norsk 
kulturminnefond har bidratt med 
et økonomisk tilskudd, og har 
overvåket reparasjonsarbeidet. 
Torleif Tvete og Kåre Ulvik har 
hatt ansvaret, 2 snekker fra Åsen 
ble leid inn, og det har vært mye 
dugnadsarbeid. Murer Viggo Ballo 
fra Levanger har stor ekspertise på 
bakerovner og har bidratt med 
sin kompetanse i restaureringa av 
ovnen som er laget i leire.

Eier Gaute  Brenne vet ikke 
hvor gammelt tørkehuset er, men 
fordi det ikke er brukt sement i 
bakerovnen og korntørka, må den 
være fra før 1900, mener han.  

- Huset var i en slik forfatning at 
det enten måtte rives eller restau-
reres. Det var så dårlig at det var 
farlig å la det stå. 

Nå har Frosta fått et tørkehus 
som viser hvordan kornet ble tør-
ket i gamle dager. Det ble berget i 
siste liten. 

Hørt om Becca? 
Hun kommer til Småland
«Etter en iherdig innsats fra vår 
bookingsansvarlig har vi endelig 
fått bekreftet at Becca, Norges 
nye countryprinsesse, stiller som 
gjesteartist under Sie Gubba sin 
opptreden på Frosta Fjordfestival 
i Småland på Frosta lørdag 21. 
juli», skriver arrangørene. 

Becca er en ny artist i Country-
Norge som i disse dager slipper 
sin første plate "Såmmår i bøgda". 
Ei countryjente med et helt unikt 
talent for den musikkarten hun 
representerer, sier de som kjenner 
sjangeren, og mener hun vil gjøre 

seg bemerket i tida framover.
Becca, eller Vibeke Grøtli 

Fossen som er hennes egentlige 
navn, fikk et nært forhold til 
musikk svært tidlig da hun lå i 
mors mage under cd-innspilling 
til familiebandet "Kviknegutta", 
som hennes bestefar Kristoffer 
Grøtli startet i 1953. Becca var 
pent nødt til å være med mamma 
og pappa rundt på spilling fra det 
tidligste stadiet i hennes liv, og 
hun sto på scenen for første gang 
da hun var 7 år gammel og sang 
"Leende gullbruna ögon"!

Selv om skriving av Frostabøkene er ferdig, mangler ikke Roar Lindgaard arbeid når han på mandager inntar 
lokalene til Frosta historielag på Tun. 

Bildet ble tatt mens arbeidet med restaurering av tørkehuset til Gaute Brenne var i gang. F.v. Torleif Tvete, Gaute Brenne, snekker Lars Boneng, 
Kåre Ulvik, og på taket snekker Bjørn Mossing.

Korntørke og bakerovn i leire, ikke 
mange av denne sorten å oppdrive 
i dag.

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 6.
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En smak av fjordfestival
Trønder-Avisa. Publisert på trykk 19.07.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.
Ellen Marie Stølan. Side: 16.

■ FAKTA
Frosta Fjordfestival

■ Fredag og lørdag 20.–21. juli
■ På Småland, Frosta.
■ Frostadagen på dagtid lørdag.
■ På scenen står Sjuende Far i 

Huset, Stage Dolls, Hammers 
Harem, Bugges Firo, Becca og 
Sie Gubba.

■ Fri aldersgrense.

KORTREIST MAT: Marinert svinekjøtt, salat og frostalefse utgjør på lokalt vis «grislæms», og vil høyst sannsynlig bli et attraktivt festivalmåltid under Frosta Fjordfestival kommende helg. Anne Marthe 
Brun, Stig Morten S. Skjæran og Jørn G. Anderssen i festivalledelsen gleder seg til å vise en frodig festival, både innen det viseuelle, smaksopplevelser og musikalsk. 

NYKOMMER: Countryartisten Becca er 
av årets nykommere innen norsk mu-
sikk, og blir å høre både på dagtid og 
kveldstid lørdag. 

SPILLE FREDAG: Stage Dolls tar over stafettpinnen etter Sjuende Far i Huset på 
Frosta Fjordfestival fredag kveld. 

MINIKONSERT: Lørdag blir det minikonsert med blant andre Sie Gubba.

■ FROSTA

Både smak, hørsel og syn 
får sitt når man besøker 
festivaldebutanten Frosta 
Fjordfestival kommende 
helg.

Ellen Marie Stølan
ellen@t-a.no / 98 29 92 84

Jørn G. Anderssen ved Kloster-
gården på Tautra har jobbet seg 
frem til to utgaver av «grislæms» 
som blir en av attraksjonene på 
festivalmenyen. For Frosta Fjord-
festival har foruten musikkpro-
gram satset på å kunne tilby 
publikummet god, kortreist mat. 

Grislæms og tangsuppe
– Av de som står bak festivalen 
er det både en griseprodusent og 
en salatprodusent, forteller An-
derssen.  

«Grislæmsa» er ganske enkelt 
en bedre måte å si svinekjøtt inn-

pakket i frostalefse på. Med lek-
ker marinade og salat, selvsagt. I 
tillegg vil festivalgjestene kunne 
kjøpe fisk og potet innpakket i lo-
kalavisa Frostingen, eller prøve 
seg på tangsuppe og nyte denne 
i fjæra. I år blir det nemlig åpent 
ut mot havet på Småland.

Vakt i vannkanten
– Det er så fint der at vi vil ikke 
kle igjen området. Vi har fått 
godkjenning av politiet, og stil-
ler selvsagt med vaktmannskap 
i vannkanten, sier festivalsjef  
Stig  Morten S. Skjæran.  

Han er spent på festivalens 
første år, på alle vis. Hvor mange 
kommer? Hvordan blir været? 
Får man laget maten fort nok?

– Vi ønsker først og fremst å 
få til denne festivalen for å vise 
fram Frosta og bidra til felles-
skapet. Vi samarbeider med Ne-
set fotballklubb, og de vil jo få 
noe igjen for dette også. Vi har 
dessuten valgt å ikke søke festi-
valstøtte, det bør være mulig å få 

til dette uten kommunal støtte, 
sier Skjæran.

Trøndermusikk
På menyen står også velkjente 
trønderartister. Fredag kveld 
sparkes det hele i gang med ver-
dalsbandet Sjuende Far i Huset, 
før Stage Dolls rocker opp fes-
ten. Lørdag fortsetter det med 
Frostadagen i regi Neset Fot-
ballklubb, og her blir det mini-
konsert med Sie Gubba og ny-
kommeren innen norsk country, 
Becca fra Kvikne. Frostadagen 
byr også på en rekke aktiviteter 
for barn, og tradisjon tro kan 
man få kjøpt både rømmegrøt 
og spekesild. 
Nevnte Sie Gubba og Becca 
spiller også senere på kvelden, 
og det gjør også Bugges Firo 
og Hammers Harlem. Festiva-
len har fri aldersgrense, og vil 
bruke adgangsbånd med ulike 
farger for å skille de over og un-
der 18 år. 

– Man viser legitimasjon i 

døra, og får bånd med svært ty-
delige farger, forsikrer Skjæran. 

To festivaler på Frosta
Frosta har plass til to festivaler, 
mener festivallederne, og sikter 
til MiG Tautra, som arrangeres 
siste helg i juli. MiG Tautra har 
tidligere vært en gospelfestival, 
men har de senere årene ønsket 
å komme seg unna «gospel-stem-
pelet». 

– Vi konkurrerer ikke mot 
hverandre, jeg ser heller for meg 
at vi på sikt kan forsterke hver-
andre, sier Skjæran, som tror det 
er gode muligheter for at de kan 
rekruttere publikum til MiG og 
omvendt. 

Dessuten er det alltid mye folk 
på Frosta på denne tiden av året. 
Utflytta frostinger vender hjem på 
sommerbesøk, og hytte- og cam-
pingfolket fra andre steder øker 
innbyggertallet betraktelig.

– Vi har bestilt finvær til helga, 
så vi tror det kommer til å gå bra, 
sier Skjæran og krysser fingrene.

En smak av fjordfestival

Av de som står bak 
festivalen er det både 
en griseprodusent og 
en salatprodusent. 

Jørn G. Anderssen

TRØNDER-AVISA TORSDAG 19. JULI 201216 KULTUR FROSTA Både smak, hørsel og syn får sitt når

man besøker festivaldebutanten Frosta

Fjordfestival kommende helg.

Jørn G. Anderssen ved Klostergården på Tautra

har jobbet seg frem til to utgaver av «grislæms»

som blir en av attraksjonene på festivalmenyen.

For Frosta Fjordfestival har foruten

musikkprogram satset på å kunne tilby

publikummet god, kortreist mat.

Grislæms og tangsuppe

- Av de som står bak festivalen er det både en

griseprodusent og en salatprodusent, forteller

Anderssen.

«Grislæmsa» er ganske enkelt en bedre måte å si

svinekjøtt innpakket i frostalefse på. Med lekker

marinade og salat, selvsagt. I tillegg vil

festivalgjestene kunne kjøpe fisk og potet

innpakket i lokalavisa Frostingen, eller prøve seg

på tangsuppe og nyte denne i fjæra. I år blir det

nemlig åpent ut mot havet på Småland.

Vakt i vannkanten

- Det er så fint der at vi vil ikke kle igjen området.

Vi har fått godkjenning av politiet, og stiller

selvsagt med vaktmannskap i vannkanten, sier

festivalsjef Stig Morten S. Skjæran.

Han er spent på festivalens første år, på alle vis.

Hvor mange kommer? Hvordan blir været? Får

man laget maten fort nok?

- Vi ønsker først og fremst å få til denne

festivalen for å vise fram Frosta og bidra til

fellesskapet. Vi samarbeider med Neset

fotballklubb, og de vil jo få noe igjen for dette

også. Vi har dessuten valgt å ikke søke

festivalstøtte, det bør være mulig å få til dette

uten kommunal støtte, sier Skjæran.

Trøndermusikk

På menyen står også velkjente trønderartister.

Fredag kveld sparkes det hele i gang med

Nyhetsklipp - Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 Kilde: Retriever

Side 33 av 87



verdalsbandet Sjuende Far i Huset, før Stage

Dolls rocker opp festen. Lørdag fortsetter det

med Frostadagen i regi Neset Fotballklubb, og

her blir det minikonsert med Sie Gubba og

nykommeren innen norsk country, Becca fra

Kvikne. Frostadagen byr også på en rekke

aktiviteter for barn, og tradisjon tro kan man få

kjøpt både rømmegrøt og spekesild. Nevnte Sie

Gubba og Becca spiller også senere på kvelden,

og det gjør også Bugges Firo og Hammers

Harlem. Festivalen har fri aldersgrense, og vil

bruke adgangsbånd med ulike farger for å skille

de over og under 18 år.

- Man viser legitimasjon i døra, og får bånd med

svært tydelige farger, forsikrer Skjæran.

To festivaler på Frosta

Frosta har plass til to festivaler, mener

festivallederne, og sikter til MiG Tautra, som

arrangeres siste helg i juli. MiG Tautra har

tidligere vært en gospelfestival, men har de

senere årene ønsket å komme seg unna «gospel-

stempelet».

- Vi konkurrerer ikke mot hverandre, jeg ser heller

for meg at vi på sikt kan forsterke hverandre, sier

Skjæran, som tror det er gode muligheter for at

de kan rekruttere publikum til MiG og omvendt.

Dessuten er det alltid mye folk på Frosta på

denne tiden av året. Utflytta frostinger vender

hjem på sommerbesøk, og hytte- og

campingfolket fra andre steder øker

innbyggertallet betraktelig.

- Vi har bestilt finvær til helga, så vi tror det kommer til å

gå bra, sier Skjæran og krysser fingrene.

Av de som står bak festivalen er det både en

griseprodusent og en salatprodusent. Jørn G. Anderssen

 FAKTA

Frosta Fjordfestival

 Fredag og lørdag 20.-21. juli

 På Småland, Frosta.

 Frostadagen på dagtid lørdag.

 På scenen står Sjuende Far i Huset, Stage Dolls,

Hammers Harem, Bugges Firo, Becca og Sie Gubba.

 Fri aldersgrense.

Bildetekst: MINIKONSERT: Lørdag blir det minikonsert

med blant andre Sie Gubba.|KORTREIST MAT: Marinert

svinekjøtt, salat og frostalefse utgjør på lokalt vis

«grislæms», og vil høyst sannsynlig bli et attraktivt

festivalmåltid under Frosta Fjordfestival kommende helg.

Anne Marthe Brun, Stig Morten S. Skjæran og Jørn G.

Anderssen i festivalledelsen gleder seg til å vise en

frodig festival, både innen det viseuelle,

smaksopplevelser og musikalsk.|SPILLE FREDAG: Stage

Dolls tar over stafettpinnen etter Sjuende Far i Huset på

Frosta Fjordfestival fredag kveld.|NYKOMMER:

Countryartisten Becca er av årets nykommere innen

norsk musikk, og blir å høre både på dagtid og kveldstid

lørdag.

© Trønder-Avisa
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Frosta fjordfestival Kl.
Adresseavisen 1. Publisert på trykk 20.07.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 8.

8 Kultur Fredag 20. juli 2012

Inge Gravdalstiller utmalerier som handlerom
bevegelsei landskapog rom.Naturener brukt
som inspirasjonog meditasjon,og bildeneharet
uttrykksom befinner segetsted imellomdet
figurative ogdet abstrakte.
Utstillingen er åpen onsdag – lørdag frem til
4. august på Galleri Hørne.

Malerisk på Røros

FREDAG
20. juli

• Festival

FROSTA
Frosta fjordfestival Kl.12:00.

Småland kai

FRØYA
Jorddunstfestivalen Kl.12:00. Frøya

HOMMELVIK
Støy på landet Kl.12:00. Gratis.

Hommelvik

MELHUS
Fjøsfestivalen: Poetry in motion! Kl.

18:30. Pris kr.100. Loddgarden
Fjøsfestivalen: Peder-Otto,
premiere Kl.19:00. Pris kr.

250/200(honnør)/150(barn).
Loddgarden

Fjøsfestivalen: Jubileumskonsert
Kl. 20:00. Pris kr.
250/200(honnør)/150(barn).
Melhus kirke

Fjøsfestivalen: Dikt og forbannet
fjøs Kl. 22:00. Pris kr.100. Loddgarden

• Spel og
utendørsteater

SMØLA
Fru Guri av Edøy Kl.12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

• Konsert
Trio Vreeswijk Kl. 20:00.

Gratis/hatten går. Antikvariatet,
Nedre Bakklandet 4

Konsert med Aiming for Enrike og
Yaat Kl. 20:30. Gratis/hatten går. Ila

Brainnstasjon, Ilevollen 32B

• Uteliv
Don Tomaso Kl. 22:00. Gratis. Clarion

Hotel & Congress Trondheim,
Brattørkaia 1

KlubbDJ: Steinis Kl. 22:00. Blæst,
TMV-kaia 17

• Møter og kunnskap
Omvisning Stiftsgården Kl.10:00 -

16:00. Stiftsgården, Munkegata 23
Guiding Lerkendal stadion Kl.10:30

-11:30. Pris kr.100/50(barn).
Lerkendal stadion, Klæbuveien 125

Omvisninger i Nidarosdomen Kl.
11:00 -16:00. Nidarosdomen,
Bispegaten 11

OPPDAL
Pilegrimsdager på Dovrefjell:
Deltagerne følger vandrerne til
Stavåa. Kl. 08:00.

• Barn og familie
Sommerprogram, diverse Kl.10:00

-17:00. Vitensenteret i Trondheim,
Kongens gate 1

Sommer på Sverresborg Kl.11:00 -
16:00. Pris kr.
100/45(barn)/75(honnør)/
75(student)/250(familie).
Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum, Sverresborg Allé 13

Barnas Ringve -
instrumentverksted og samspill Kl.

12:00 -15:00. Pris kr.
90/70(student)/70(honnør)/
40(barn)/220(familie). Ringve
museum, Lade Allé 60

MELHUS
Fjøsfestivalen: Lesestund for barn
med Vigdis Hjorth Kl.17:00. Pris kr.

100/50(barn). Loddgarden

NAMSSKOGAN
Rocketeater: Rebella Hex Kl.15:00.

Pris kr.
450/410(barn)/310(honnør).
Namsskogan familiepark

• Dans
Plattdans med Breeze Band Kl.

21:00. Pris kr.100. Kafé Skuret,
Fosenkaia 40d

• Utstilling
Håkon Gullvåg: Ibsen - Roma og
Peer Gynt Kl. 09:00 -17:00. Galleri

Ismene, Ilevollen 34-36
Kristian Finborud Kl.10:00 -18:00.

Modern Art Gallery, Olav
Trygvasonsgate 33

Moteskaper Pierre Cardin 90 år Kl.
10:00 -17:00. Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum,
Munkegaten 5

Månedsutstillerne: Kari Aunaas
(strikk) og Lise Dahle (glassfusing)

Kl.10:00 -17:00. Trondheim
Brukskunstforening, Vår Frue Strete
5

Mid Century Modern -
modernismens design Kl.10:00 -

17:00. Pris kr.
80/60(honnør)/60(student)/
40(barn)/150(familie).
Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum,
Munkegaten 5

Eva Langaas viser nye litografier Kl.
10:00 -18:00. Modern Art Gallery,
Olav Trygvasonsgate 33

Teigens tivoli Kl.10:00 -19:00. Pris
kr.100/50(barn). Rockheim,
Brattørkaia 14

Domkirkearkitektene1869-1972
Kl.10:00 -17:00. Pris kr. 85.
Erkebispegården, Kongsgårdsgate
1B

TNT: «Tell No Tales i Rockheim
Galleri Kl.10:00 -19:00. Gratis.

Rockheim, Brattørkaia 14
Utstilling med Anne Sofie Mølmen

Kl.10:00 –17:00. Galleriet,
Trondheim Brukskunstforening, Vår
Frue strete 5

Kollektiv sommerutstilling Kl.11:00
-17:00. Galleri SG, Kjøpmannsgata
37

«Museum of Hope» Kl.11:00 -15:00.
Pris kr.
60/30(student)/30(honnør).
Trondheim Kunstmuseum
Gråmølna, Trenerys gate 9 - på
Solsiden, Nedre Elvehavn

Kollektivutstilling med bl.a.
Finborud, Nerli, Widerberg m. fl. Kl.

11:00 -17:00. Galleri Hanne,
Kongens gate 37

Setsuko Kurioka: «Simple
Frameworks by Needle»/Anne
Kristin Myrseth: «The Space
Between Me and You»/Gerd Lorås

Kl.12:00 -16:00. Gratis.
Trondhjems kunstforening,
Bispegata 9a

Åpning av «Sammen» Kl.19:00.
Gratis. Trondheim kunstmuseum
Bispegata, Bispegata 7b

Åpning av utstilling med grafiske
blad av Francisco de Goya: Los
Desastres de la Guerra Kl.19:00.

Gratis. Trondheim kunstmuseum
Bispegata, Bispegata 7b

BJUGN
Sommerutstillingen på
Mølnargården Kl.11:00 -17:00.

Bjugn bygdatun, Mølnargården

FROSTA
Sommerutstilling på Tautra: Elin
Anita Aasland og Heidi Hestnes Kl.

12:00 -18:00. Tautratun

HITRA
Sommerutstilling Galleri
Bølgeblikk Kl.13:00 -17:00.

Strømbrygga i Børøysundet på
Hitra, Børøysundet

INDERØY
Kunst&Sport - sommerutstilling Kl.

10:00 -17:00. Nils Aas
Kunstnerverksted, Nergata 12

Else Hofsli Kl.11:00 -16:00. Gratis.
Klokkarstu, Øvergata 18

Peers Venner i Peers Hus.
Gjesteutstiller: Solveig Lønseth Kl.

12:00 -17:00. Peers hus,
Helgesenbakken 8

Sommerutstilling Japansk/norsk
steingods: Ragnhild Stuberg og
Keisuke Ueno Kl.12:00 -18:00.

Stuberg/Ueno keramikk, Sandvollan

LEVANGER
Salgsutstilling: Gunilla Eriksson Kl.

10:00 -16:00. Levanger bibliotek,
Jernbanegt. 16

Utstillinger i Falstadsenteret Kl.
12:00 -16:00. Pris kr. 30.
Falstadsenteret, Falstadsenteret

NAMSSKOGAN
Ekstraliv Kl. 09:00 -17:00.

Namsskogan familiepark

ORKDAL
Christer R. Glein og Javier Barrios

Kl. 09:00 - 22:00. Galleri Thams,
Orkedalsveien 102

OSEN
Galleri Den blå katt, Osen Kl.12:00 -

16:00. Galleri Den blå katt,
Vingsand

RINDAL
Anne Kvam: «Nytt gammelt» Kl.

14:00 -18:00. Rindal bygdemuseum

RISSA
Sommerutstilling: «Strength of a
butterfly» med Inger-Hilde Nyrud

Kl.10:00 - 22:00. Pris kr. 30.
Englegalleriet

Bryggeutstillinga i Råkvåg Kl.12:00
-17:00. Pris kr. 25. Fabrikkbrygga
Råkvåg

RØROS
Utstilling med Inge Gravdal Kl.

12:00. Galleri Hørne, Mørkstugt. 2

SELBU
Selbu Bygdemuseum Kl.11:00 -

17:00. Selbu bygdemuseum, Selbu
gamle prestegård, Gjelbakken 16

STJØRDAL
Værnes - Forsvarets historie
1887-2002 Kl.12:00 -16:00. Gratis.

Stjørdal museum Værnes,
Prestmovegen 2

Stoler som fryder og pryder Kl.
12:00 -16:00. Den Gamle skole

VERDAL
«Bilder fra nord»: Grafikk av Knut
Eerik Halvorsen Kl.11:00 -17:00.

Gulburet, Verdal Østre

ØRLAND
Austråttutstillinga 2012 Kl.11:00 -

18:00. Austråttborgen
Bob Walkenhorst og Unni Askeland

Kl.12:00 -15:00. Ørland
Kultursenter, Rådhusgata 6

Kjellaug M. Samuelsen: Nostalgi Kl.
13:00 -16:00. Uthaugsgården,
Breidablikkveien 7

Uthaugsgården kulturhistorisk
museum Kl.13:00 -16:00.

Uthaugsgården, Breidablikkveien 7

LØRDAG
21. juli

• Festival

FROSTA
Frosta fjordfestival Kl.12:00.

Småland kai
FRØYA

Jorddunstfestivalen Kl.12:00. Frøya

HOMMELVIK
Støy på landet Kl.12:00. Gratis.

Hommelvik

MELHUS
Folkefest i Melhus sentrum Kl.

12:00. Gratis. Melhus sentrum
Fjøsfestivalen: Fjøsfest i
Loddgarden Kl.19:00. Pris kr. 250.

Loddgarden
Fjøsfestivalen: Peder-Otto,
premiere Kl.19:00. Pris kr.

250/200(honnør)/150(barn).
Loddgarden

• Spel og
utendørsteater

SMØLA
Fru Guri av Edøy Kl.12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

• Konsert
Kroks jazzkafé: Feriebanden Kl.

14:00. Gratis. Olavs pub & spiseri,
Cicignons plass

Kroks jazzkafé Kl.14:00 -16:00.
Gratis/hatten går. Olavs pub &
spiseri, Cicignons plass

Sommerkonsert med Ole Wang
Høiem og Petter Winther Kl. 20:00.

Gratis/hatten går. Antikvariatet,
Nedre Bakklandet 4

• Uteliv
The Message m/ DJ Børek Kl. 22:00.

Blæst, TMV-kaia 17
Alex Aria & Eric Melo Kl. 22:00.

Gratis. Clarion Hotel & Congress
Trondheim, Brattørkaia 1

• Møter og kunnskap
Omvisninger i Nidarosdomen Kl.

10:00 -12:00. Nidarosdomen,
Bispegaten 11

Omvisning Stiftsgården Kl.10:00 -
16:00. Stiftsgården, Munkegata 23

• Barn og familie
Sommer på Sverresborg Kl.11:00 -

16:00. Pris kr.
100/45(barn)/75(honnør)/
75(student)/250(familie).
Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum, Sverresborg Allé 13

Sommerprogram, diverse Kl.11:00 -

17:00. Vitensenteret i Trondheim,
Kongens gate 1

Barnas Ringve -
instrumentverksted og samspill Kl.

12:00 -15:00. Pris kr.
90/70(student)/70(honnør)/
40(barn)/220(familie). Ringve
museum, Lade Allé 60

NAMSSKOGAN
Rocketeater: Rebella Hex Kl.15:00.

Pris kr.
450/410(barn)/310(honnør).
Namsskogan familiepark

• Diverse

AURE
Bygdacupfest med Petter Wavold
med band Kl. 21:00. Pris kr. 250.

Eidestranda, Eidestranda

SØNDAG
22. juli

• Festival

HOMMELVIK
Støy på landet Kl.12:00. Gratis.

Hommelvik

• Spel og
utendørsteater

SMØLA
Fru Guri av Edøy Kl.12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

• Konsert
Søndagskonserten - velklang fra et
ungt talent Kl.13:00. Pris kr.

90/70(student)/70(honnør)/
40(barn)/220(familie). Ringve
museum, Lade Allé 60

• Møter og kunnskap
Omvisning Stiftsgården Kl.12:00 -

16:00. Stiftsgården, Munkegata 23
Omvisninger i Nidarosdomen Kl.

13:15 -15:00. Nidarosdomen,
Bispegaten 11

Omvisning i Museet
Erkebispegården Kl.14:00. Pris kr.

60. Erkebispegården,
Kongsgårdsgate 1B

MELHUS
Åpen Kolbrandstad Stavkyrkje Kl.

12:00 -15:00. Kolbrandstad
Stavkyrkje

• Barn og familie
Sommer på Sverresborg Kl.11:00 -

16:00. Pris kr.
100/45(barn)/75(honnør)/
75(student)/250(familie).
Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum, Sverresborg Allé 13

Sommerprogram, diverse Kl.11:00 -
17:00. Vitensenteret i Trondheim,
Kongens gate 1

Barnas Ringve -
instrumentverksted og samspill Kl.

12:00 -15:00. Pris kr.
90/70(student)/70(honnør)/
40(barn)/220(familie). Ringve
museum, Lade Allé 60

NAMSSKOGAN
Rocketeater: Rebella Hex Kl.15:00.

Pris kr.
450/410(barn)/310(honnør).
Namsskogan familiepark

• Diverse
Minnemarkering etter 22. juli Kl.

14:00. Gratis. Torvet i Trondheim,
Midtbyen

SKAUN
Åpent på Skreddarhaugen Kl.14:00

-17:00. Skaun bygdamuseum

Historisk fotografi
«Værnes – Forsvarets historie
1887 – 2002» er en fotoutstil-
ling som viser utviklingen av
denmilitære aktiviteten på
Værnes gjennomulike tema-
områder.Utstillingen har i
tillegg en barneavdeling og det
ermulig å kjøpemat og drikke.

Vises på Stjørdal museum Værnes alle dager unntatt mandager
kl.12.00 –16.00 til og med19. august.

Det skjer
Det skjer-kontakt
ELINE BJERKAN
detskjer@adresseavisen.no
telefon 454 96 192

Følg oss på twitter:
@AdressaDetskjer

På adressa.no/kultur/detskjer finner du
komplett guide med utfyllende informasjon
om arrangementene.
Registrer ditt arrangement på
adressa.no/kultur/detskjer

12:00. Småland kai Jorddunstfestivalen Kl.

12:00. Frøya Støy på landet Kl. 12:00. Gratis.

Hommelvik

Fjøsfestivalen: Poetry in motion!

 Kl. 18:30. Pris kr. 100.

Loddgarden

Fjøsfestivalen: Peder-Otto, premiere

 Kl. 19:00. Pris kr. 250/200(honnør)/150(barn).

Loddgarden

Fjøsfestivalen: Jubileumskonsert

 Kl. 20:00. Pris kr. 250/200(honnør)/150(barn).

Melhus kirke

Fjøsfestivalen: Dikt og forbannet fjøs

 Kl. 22:00. Pris kr. 100.

Loddgarden

Fru Guri av Edøy

 Kl. 12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

Trio Vreeswijk

 Kl. 20:00. Gratis/hatten går.

Antikvariatet, Nedre Bakklandet 4

Konsert med Aiming for Enrike og Yaat

 Kl. 20:30. Gratis/hatten går.

Ila Brainnstasjon, Ilevollen 32B

Don Tomaso

 Kl. 22:00. Gratis.

Clarion Hotel

&

 Congress Trondheim, Brattørkaia 1
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KlubbDJ: Steinis

 Kl. 22:00.

Blæst, TMV-kaia 17

Omvisning Stiftsgården

 Kl. 10:00 - 16:00.

Stiftsgården, Munkegata 23

Guiding Lerkendal stadion

 Kl. 10:30 - 11:30. Pris kr. 100/50(barn).

Lerkendal stadion, Klæbuveien 125

Omvisninger i Nidarosdomen

 Kl. 11:00 - 16:00.

Nidarosdomen, Bispegaten 11

Pilegrimsdager på Dovrefjell: Deltagerne følger

vandrerne til Stavåa

.

 Kl. 08:00.

Sommerprogram, diverse

 Kl. 10:00 - 17:00.

Vitensenteret i Trondheim, Kongens gate 1

Sommer på Sverresborg

 Kl. 11:00 - 16:00. Pris kr.

100/45(barn)/75(honnør)/

75(student)/250(familie).

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum,

Sverresborg Allé 13

Barnas Ringve - instrumentverksted og samspill

 Kl. 12:00 - 15:00. Pris kr.

90/70(student)/70(honnør)/

40(barn)/220(familie).

Ringve museum, Lade Allé 60

Fjøsfestivalen: Lesestund for barn med Vigdis

Hjorth

 Kl. 17:00. Pris kr. 100/50(barn).

Loddgarden

Rocketeater: Rebella Hex

 Kl. 15:00. Pris kr. 450/410(barn)/310(honnør).

Namsskogan familiepark

Plattdans med Breeze Band

 Kl. 21:00. Pris kr. 100.

Kafé Skuret, Fosenkaia 40d

Håkon Gullvåg: Ibsen - Roma og Peer Gynt

 Kl. 09:00 - 17:00.

Galleri Ismene, Ilevollen 34-36

Kristian Finborud

 Kl. 10:00 - 18:00.

Modern Art Gallery, Olav Trygvasonsgate 33

Moteskaper Pierre Cardin 90 år

 Kl. 10:00 - 17:00.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Munkegaten 5

Månedsutstillerne: Kari Aunaas (strikk) og Lise Dahle

(glassfusing)

 Kl. 10:00 - 17:00.

Trondheim Brukskunstforening, Vår Frue Strete 5

Mid Century Modern - modernismens design

 Kl. 10:00 - 17:00. Pris kr. 80/60(honnør)/60(student)/

40(barn)/150(familie).

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Munkegaten 5

Eva Langaas viser nye litografier

 Kl. 10:00 - 18:00.

Modern Art Gallery, Olav Trygvasonsgate 33

Teigens tivoli

 Kl. 10:00 - 19:00. Pris kr. 100/50(barn).

Rockheim, Brattørkaia 14

Domkirkearkitektene 1869-1972

 Kl. 10:00 - 17:00. Pris kr. 85.
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Erkebispegården, Kongsgårdsgate 1B

TNT: «Tell No Tales i Rockheim Galleri

 Kl. 10:00 - 19:00. Gratis.

Rockheim, Brattørkaia 14

Utstilling med Anne Sofie Mølmen

Kl. 10:00 - 17:00.

Galleriet, Trondheim Brukskunstforening, Vår Frue

strete 5

Kollektiv sommerutstilling

 Kl. 11:00 - 17:00.

Galleri SG, Kjøpmannsgata 37

«Museum of Hope»

 Kl. 11:00 - 15:00. Pris kr.

60/30(student)/30(honnør).

Trondheim Kunstmuseum Gråmølna, Trenerys

gate 9 - på Solsiden, Nedre Elvehavn

Kollektivutstilling med bl.a. Finborud, Nerli,

Widerberg m. fl.

 Kl. 11:00 - 17:00.

Galleri Hanne, Kongens gate 37

Setsuko Kurioka: «Simple Frameworks by

Needle»/Anne Kristin Myrseth: «The Space

Between Me and You»/Gerd Lorås

 Kl. 12:00 - 16:00. Gratis.

Trondhjems kunstforening, Bispegata 9a

Åpning av «Sammen»

 Kl. 19:00. Gratis.

Trondheim kunstmuseum Bispegata, Bispegata

7b

Åpning av utstilling med grafiske blad av

Francisco de Goya: Los Desastres de la Guerra

 Kl. 19:00. Gratis.

Trondheim kunstmuseum Bispegata, Bispegata

7b

Sommerutstillingen på Mølnargården

 Kl. 11:00 - 17:00.

Bjugn bygdatun, Mølnargården

Sommerutstilling på Tautra: Elin Anita Aasland og Heidi

Hestnes

 Kl. 12:00 - 18:00.

Tautratun

Sommerutstilling Galleri Bølgeblikk

 Kl. 13:00 - 17:00.

Strømbrygga i Børøysundet på Hitra, Børøysundet

Kunst

&

Sport - sommerutstilling

 Kl. 10:00 - 17:00.

Nils Aas Kunstnerverksted, Nergata 12

Else Hofsli

 Kl. 11:00 - 16:00. Gratis.

Klokkarstu, Øvergata 18

Peers Venner i Peers Hus. Gjesteutstiller: Solveig

Lønseth

 Kl. 12:00 - 17:00.

Peers hus, Helgesenbakken 8

Sommerutstilling Japansk/norsk steingods: Ragnhild

Stuberg og Keisuke Ueno

 Kl. 12:00 - 18:00.

Stuberg/Ueno keramikk, Sandvollan

Salgsutstilling: Gunilla Eriksson

 Kl. 10:00 - 16:00.

Levanger bibliotek, Jernbanegt. 16

Utstillinger i Falstadsenteret

 Kl. 12:00 - 16:00. Pris kr. 30.

Falstadsenteret, Falstadsenteret
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Ekstraliv

 Kl. 09:00 - 17:00.

Namsskogan familiepark

Christer R. Glein og Javier Barrios

 Kl. 09:00 - 22:00.

Galleri Thams, Orkedalsveien 102

Galleri Den blå katt, Osen

 Kl. 12:00 - 16:00.

Galleri Den blå katt, Vingsand

Anne Kvam: «Nytt gammelt»

 Kl. 14:00 - 18:00.

Rindal bygdemuseum

Sommerutstilling: «Strength of a butterfly» med

Inger-Hilde Nyrud

 Kl. 10:00 - 22:00. Pris kr. 30.

Englegalleriet

Bryggeutstillinga i Råkvåg

 Kl. 12:00 - 17:00. Pris kr. 25.

Fabrikkbrygga Råkvåg

Utstilling med Inge Gravdal

 Kl. 12:00.

Galleri Hørne, Mørkstugt. 2

Selbu Bygdemuseum

 Kl. 11:00 - 17:00.

Selbu bygdemuseum, Selbu gamle prestegård,

Gjelbakken 16

Værnes - Forsvarets historie 1887-2002

 Kl. 12:00 - 16:00. Gratis.

Stjørdal museum Værnes, Prestmovegen 2

Stoler som fryder og pryder

 Kl. 12:00 - 16:00.

Den Gamle skole

«Bilder fra nord»: Grafikk av Knut Eerik Halvorsen

 Kl. 11:00 - 17:00.

Gulburet, Verdal Østre

Austråttutstillinga 2012

 Kl. 11:00 - 18:00.

Austråttborgen

Bob Walkenhorst og Unni Askeland

 Kl. 12:00 - 15:00.

Ørland Kultursenter, Rådhusgata 6

Kjellaug M. Samuelsen: Nostalgi

 Kl. 13:00 - 16:00.

Uthaugsgården, Breidablikkveien 7

Uthaugsgården kulturhistorisk museum

 Kl. 13:00 - 16:00.

Uthaugsgården, Breidablikkveien 7

Frosta fjordfestival

 Kl. 12:00.

Småland kai

FRØYA

Jorddunstfestivalen

 Kl. 12:00.

Frøya

Støy på landet

 Kl. 12:00. Gratis.

Hommelvik

Folkefest i Melhus sentrum

 Kl. 12:00. Gratis.

Melhus sentrum

Fjøsfestivalen: Fjøsfest i Loddgarden

 Kl. 19:00. Pris kr. 250.

Loddgarden
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Fjøsfestivalen: Peder-Otto, premiere

 Kl. 19:00. Pris kr. 250/200(honnør)/150(barn).

Loddgarden

SMØLA

Fru Guri av Edøy

 Kl. 12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

Kroks jazzkafé: Feriebanden

 Kl. 14:00. Gratis.

Olavs pub

&

 spiseri, Cicignons plass

Kroks jazzkafé

 Kl. 14:00 - 16:00. Gratis/hatten går.

Olavs pub

&

 spiseri, Cicignons plass

Sommerkonsert med Ole Wang Høiem og Petter

Winther

 Kl. 20:00. Gratis/hatten går.

Antikvariatet, Nedre Bakklandet 4

The Message m/ DJ Børek

 Kl. 22:00.

Blæst, TMV-kaia 17

Alex Aria

&

 Eric Melo

 Kl. 22:00. Gratis.

Clarion Hotel

&

 Congress Trondheim, Brattørkaia 1

Omvisninger i Nidarosdomen

 Kl. 10:00 - 12:00.

Nidarosdomen, Bispegaten 11

Omvisning Stiftsgården

 Kl. 10:00 - 16:00.

Stiftsgården, Munkegata 23

Sommer på Sverresborg

 Kl. 11:00 - 16:00. Pris kr. 100/45(barn)/75(honnør)/

75(student)/250(familie).

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg Allé

13

Sommerprogram, diverse

 Kl. 11:00 - 17:00.

Vitensenteret i Trondheim, Kongens gate 1

Barnas Ringve - instrumentverksted og samspill

 Kl. 12:00 - 15:00. Pris kr. 90/70(student)/70(honnør)/

40(barn)/220(familie).

Ringve museum, Lade Allé 60

Rocketeater: Rebella Hex

 Kl. 15:00. Pris kr. 450/410(barn)/310(honnør).

Namsskogan familiepark

Bygdacupfest med Petter Wavold med band

 Kl. 21:00. Pris kr. 250.

Eidestranda, Eidestranda

Støy på landet

 Kl. 12:00. Gratis.

Hommelvik

Fru Guri av Edøy

 Kl. 12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

Søndagskonserten - velklang fra et ungt talent

 Kl. 13:00. Pris kr. 90/70(student)/70(honnør)/

40(barn)/220(familie).
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Ringve museum, Lade Allé 60

Omvisning Stiftsgården

 Kl. 12:00 - 16:00.

Stiftsgården, Munkegata 23

Omvisninger i Nidarosdomen

 Kl. 13:15 - 15:00.

Nidarosdomen, Bispegaten 11

Omvisning i Museet Erkebispegården

 Kl. 14:00. Pris kr. 60.

Erkebispegården, Kongsgårdsgate 1B

Åpen Kolbrandstad Stavkyrkje

 Kl. 12:00 - 15:00.

Kolbrandstad Stavkyrkje

Sommer på Sverresborg

 Kl. 11:00 - 16:00. Pris kr.

100/45(barn)/75(honnør)/

75(student)/250(familie).

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum,

Sverresborg Allé 13

Sommerprogram, diverse

 Kl. 11:00 - 17:00.

Vitensenteret i Trondheim, Kongens gate 1

Barnas Ringve - instrumentverksted og samspill

 Kl. 12:00 - 15:00. Pris kr. 90/70(student)/70(honnør)/

40(barn)/220(familie).

Ringve museum, Lade Allé 60

Rocketeater: Rebella Hex

 Kl. 15:00. Pris kr. 450/410(barn)/310(honnør).

Namsskogan familiepark

Minnemarkering etter 22. juli

 Kl. 14:00. Gratis.

Torvet i Trondheim, Midtbyen

Åpent på Skreddarhaugen

 Kl. 14:00 - 17:00.

Skaun bygdamuseum

© Adresseavisen

Oversikt over like treff

Frosta fjordfestival Kl.

Adresseavisen 21.07.2012
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Målet er å skille seg ut
Adresseavisen 1. Publisert på trykk 20.07.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.
ELINE BJERKAN. Side: 3.

oppstår konkurranse om publi-
kum.
Selbufestivalen, som går i sitt

andre leveår, har ikke solgt
mange billetter på forhånd.
– Men det hadde vi heller ikke

forventet, sier festivalsjef i
Selbu,Bo Ivan Folde.

MiG mot strømmen
Med en festival rettet mot gam-
meldans og folkemusikk, tror
han ikke kampen om trønderske
festivalgjengere rammer Selbu-
festivalen særlig hardt.
– Vi har en litt annen profil, så

vi opplever ikke noe betydnings-

For første gang sidendet anerkjente filmnettste-
det «Rotten Tomatoes»ble lansert i1991, har de
sett seg nødt til åstenge kommentarfeltet.Grun-
nen er hatske utfallog drapstruslermot deto
amerikanskefilmanmelderne Christy Lemireog
Marshall Fine, etterat dega lunkenkritikk til
«The Dark KnightRises»,skriver TheGuardian.

Batman stengte kommentarfelt

Fredag 20. juli 2012 Nyheter Kultur 3

«Poetene avskrev rimet på
1960-tallet, men det er jo vi
musikanter som er lyrikere! Det er
vi som har lyren på magen! Hvorfor
i hælvete kaller de seg lyrikere?»
LILLEBJØRN NILSEN til DN

knivenpåstrupen

Debutant i trøbbel
Levanger Live er en annen
festival som har havnet i
forskuddstrøbbel etter
dårlig forhåndssalg.

Festivalen, som er nystartet i år,
opplever et svakere billettsalg
enn forventet, og utforsker nå
andre løsninger på finansie-
ringsproblemet. I likhet med
Storåsfestivalen, arrangeres
Levanger Live neste helg.
Svenske Lars Winnerbäck er

festivalens største trekkplaster.
– Vi er rammet av det typisk

midtnorske syndromet, altså
folk somventermed å kjøpe, sier

festivalsjef JonAudunHaukø.
I forrigeukegikk festivalledel-

sen ut i pressen og oppfordret
publikum til å kjøpe billetter på
forhånd. Det hjalp noe på situa-
sjonen.
– Det er fortsatt noen små ut-

fordringer som gjenstår, men vi
har gode partnere som er villige
til å flytte litt på betalingen, for-
teller han.
– Slik det ser ut nå, blir det

festival, lover Haukø, som har
som mål at Levanger Live skal
bli et stort årlig arrangement.
Med stadig flere festivaler i

Trøndelag, er det naturlig at det

full konkurranse fra andre festi-
valer,hevder han.
En av få festivaler som kan

skryte av økt forhåndssalg, er
den rusfrie familiefestivalen
MiGTautra i Frosta.
– Salget er tredoblet fra i fjor,

men vi er egentlig ikke basert på
forhåndssalg. Det er mer som et
markedsføringstiltak, sier øko-
nomiansvarlig ved festivalen,
Rigmor Mollan. Festivalen fris-
ter med artister som Chand Tor-
svik og Sigvart Dagsland, og har
en markert kristen profil. Mol-
lan forventer at 5000 besøkende
tar turen til Tautra om en uke.

Måleterå
skille segut
I kveld arrangeres Frosta
Fjordfestival for første gang,
og Jorddunstfestivalen
satser på nytt etter
nesten-konkurs i fjor. Å
overleve som festival er ikke
noe de tar for gitt.

– Dealler fleste ventermed åbe-
stille billett til selve festivalåp-
ningen, mye avhenger av været,
sier festivalsjef for Jorddunstfes-
tivalen,FrodeReppe.Han fortel-
ler at forhåndssalget av billetter
går greit,men at det ofte oppstår
et usikkerhetsmoment når så
mange utsetter det å kjøpe bill-
etter. Festivaldirektør i Frosta
Fjordfestival, Stig Skjæran, opp-
lever det samme.
– Jeg er fornøydmedårets for-

håndssalg, det har gått bedre
enn forventet,mendet er klart at
vi ikke kan puste lettet ut før vi
ser hvor mange sommøter opp i
kveld, forteller han.Mange festi-
valer er avhengig av å tjene en
viss sum penger på forskudd for
at regnskapet skal falle på plass.

God innsatsvilje
Det er ingenting å si på innsats-
viljen både hos arrangører og
publikum når de lokale festiva-
lene skal settes opp. Reppe for-
teller at mange er villige til å
jobbe som frivillig arbeidskraft.
– Vi opplever at folk stiller

opp når det går trått for oss, og
publikum aksepterer at vi er
nødt til å gjøre ting annerledes i
år enn tidligere, sier han. Foran-
dringer har vært nødvendig, i
fjor var Jorddunstfestivalen på

grensen til å gå konkurs. Festi-
valen, som tidligere har skilt seg
ut ved å kunne by på musikk
som punk og rockabilly, har sett
seg nødt til å sløyfe disse sjan-
grene i år og heller satse på mu-
sikk som når et bredere publi-
kum.

Tilpasningsdyktig, men defi-
nert
– Vi er fremdeles ikke noen
mainstreamfestival, det er stor
forskjell på oss og Selbufestiva-
len, for eksempel, fastslår
Reppe. Han mener det å kunne
definere seg selv er noe av det
viktigste hvis man skal forsøke å
holde liv i en festival. Skjæran
forteller at også Frosta Fjordfes-
tival holder fast veddet særegne.
– Vi skal være en intim festi-

val, med masse personlig enga-
sjement, sier han. Et av festiva-
lens satsingsområder er det han
kaller for «ureist mat»; det bys
på tangsuppe fra fjæra, «gris-
læms» med kjøtt fra lokale gri-
ser og «potet og fesk» som ser-
veres innpakket i lokalavisa
Frostingen. I tillegg regner
Skjæran detmeste av tilreisende
publikum somen bonus.
– Vi har ingen ambisjoner om

å trekke folk som ikke er frostin-
ger eller har tilknytning til
Frosta, og legger opp budsjettet
deretter. Som nystartet festival
er det viktig å ikke gape over for
mye. Når det er sagt, så er det
klart at vi ønsker alle velkom-
men! presiserer han.
ELINE BJERKAN 07200
eline.bjerkan@adresseavisen.no

I kveld arrangeres Frosta Fjordfestival for første

gang, og Jorddunstfestivalen satser på nytt etter

nesten-konkurs i fjor. Å overleve som festival er

ikke noe de tar for gitt.

-

De aller fleste venter med å bestille billett til

selve festivalåpningen, mye avhenger av været,

sier festivalsjef for Jorddunstfestivalen, Frode

Reppe. Han forteller at forhåndssalget av billetter

går greit, men at det ofte oppstår et

usikkerhetsmoment når så mange utsetter det å

kjøpe billetter. Festivaldirektør i Frosta

Fjordfestival, Stig Skjæran, opplever det samme.

-

Jeg er fornøyd med årets forhåndssalg, det har

gått bedre enn forventet, men det er klart at vi

ikke kan puste lettet ut før vi ser hvor mange

som møter opp i kveld, forteller han. Mange

festivaler er avhengig av å tjene en viss sum

penger på forskudd for at regnskapet skal falle

på plass.

Det er ingenting å si på innsatsviljen både hos

arrangører og publikum når de lokale festivalene

skal settes opp. Reppe forteller at mange er

villige til å jobbe som frivillig arbeidskraft.

-

Vi opplever at folk stiller opp når det går trått for

oss, og publikum aksepterer at vi er nødt til å

gjøre ting annerledes i år enn tidligere, sier han.

Forandringer har vært nødvendig, i fjor var

Jorddunstfestivalen på grensen til å gå konkurs.

Festivalen, som tidligere har skilt seg ut ved å

kunne by på musikk som punk og rockabilly, har

sett seg nødt til å sløyfe disse sjangrene i år og

heller satse på musikk som når et bredere

publikum.

-
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Vi er fremdeles ikke noen mainstreamfestival,

det er stor forskjell på oss og Selbufestivalen, for

eksempel, fastslår Reppe. Han mener det å

kunne definere seg selv er noe av det viktigste

hvis man skal forsøke å holde liv i en festival.

Skjæran forteller at også Frosta Fjordfestival

holder fast ved det særegne.

-

Vi skal være en intim festival, med masse

personlig engasjement, sier han. Et av

festivalens satsingsområder er det han kaller for

«ureist mat»; det bys på tangsuppe fra fjæra,

«grislæms» med kjøtt fra lokale griser og «potet

og fesk» som serveres innpakket i lokalavisa

Frostingen. I tillegg regner Skjæran det meste av

tilreisende publikum som en bonus.

-

Vi har ingen ambisjoner om å trekke folk som ikke er

frostinger eller har tilknytning til Frosta, og legger opp

budsjettet deretter. Som nystartet festival er det viktig å

ikke gape over for mye. Når det er sagt, så er det klart at

vi ønsker alle velkommen! presiserer han.

07200

eline.bjerkan@adresseavisen.no

© Adresseavisen
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Målet for festivalene er å skille seg ut
Adresseavisen. Publisert på nett 20.07.2012 12:06. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.
Eline Bjerkan.

I kveld arrangeres Frosta Fjordfestival for første

gang, og Jorddunstfestivalen satser på nytt etter

nesten-konkurs i fjor. Å overleve som festival er

ikke noe de tar for gitt.

- De aller fleste venter med å bestille billett til

selve festivalåpningen, mye avhenger av været,

sier festivalsjef for Jorddunstfestivalen, Frode

Reppe. Han forteller at forhåndssalget av billetter

går greit, men at det ofte oppstår et

usikkerhetsmoment når så mange utsetter det å

kjøpe billetter. Festivaldirektør i Frosta

Fjordfestival, Stig Skjæran, opplever det samme.

-Jeg er fornøyd med årets forhåndssalg, det har

gått bedre enn forventet, men det er klart at vi

ikke kan puste lettet ut før vi ser hvor mange

som møter opp i kveld, forteller han. Mange

festivaler er avhengig av å tjene en viss sum

penger på forskudd for at regnskapet skal falle

på plass.

God innsatsvilje

Det er ingenting å si på innsatsviljen både hos

arrangører og publikum når de lokale festivalene

skal settes opp. Reppe forteller at mange er

villige til å jobbe som frivillig arbeidskraft.

- Vi opplever at folk stiller opp når det går trått for

oss, og publikum aksepterer at vi er nødt til å

gjøre ting annerledes i år enn tidligere, sier han.

Forandringer har vært nødvendig, i fjor var

Jorddunstfestivalen på grensen til å gå konkurs.

Festivalen, som tidligere har skilt seg ut ved å

kunne by på musikk som punk og rockabilly, har

sett seg nødt til å sløyfe disse sjangrene i år og

heller satse på musikk som når et bredere

publikum.

Tilpasningsdyktig, men definert

- Vi er fremdeles ikke noen mainstreamfestival,

fastslår Reppe. Han mener det å kunne definere

seg selv er noe av det viktigste hvis man skal
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forsøke å holde liv i en festival.

Skjæran forteller at også Frosta Fjordfestival

holder fast ved det særegne.

- Vi skal være en intim festival, med masse

personlig engasjement, sier han.

Et av festivalens satsingsområder er det han

kaller for ureist mat; det bys på tangsuppe fra

fjæra, grislæms med kjøtt fra lokale griser og

potet og fesk som serveres innpakket i lokalavisa

Frostingen. I tillegg regner Skjæran det meste av

tilreisende publikum som en bonus.

- Vi har ingen ambisjoner om å trekke folk som ikke er

frostinger eller har tilknytning til Frosta, og legger opp

budsjettet deretter. Som nystartet festival er det viktig å

ikke gape over for mye. Når det er sagt, så er det klart at

vi ønsker alle velkommen! presiserer han.

© Adresseavisen

Se webartikkelen på http://ret.nu/3cwNQm72
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Becca kommer til Småland i helga!
Stjørdals-Nytt. Publisert på nett 20.07.2012 15:29. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Share FROSTAFESTIVAL: - Frosta Fjordfestival er

stolt av å kunne presenterer Norges nye

countryprinsesse Daglig leder Stig Morten

Skjæran er overbegeistret over at iherdig innsats

ga resultater: - Norges countryprinsesse Becca;

25 år

gamle Vibeke Grøtli Fossen fra Kvikne kommer og

stiller som gjesteartist under Sie Gubba sin

opptreden på Frosta Fjordfestival i Småland på

Frosta lørdag 21. juli. Becca ligger på 1. plass på

Platekompaniets countrylister og på en god 2.

plass på listene over nyheter.

Hun konkurrer med D.D.E. og Plumbo i platesalg

og opplever nye bestillinger. `Såmmår i bøgda`

har vært en hit på You Tube. Oppmerksomheten

har gitt mange spillejobber. Lørdag opptrer hun

på i Småland på Frosta. Becca er vokst opp i et

miljø av danseband og var i oppveksten med

foreldrene rundt på spillejober.

Bandet mitt: Six Pack

Selv om Becca satser på solokarriere, setter hun

pris på musikalsk støtte. Det får hun fra dem hun

kaller bandet mitt, Six Pack fra Stjørdal: - En

herlig gjeng! sier hun. Musikken tar mye tid for

Becca, men fortsatt er hun miljøarbeider ved en

bolig for psykisk utviklingshemmede på Ranheim.

Forbilder? - Det er Shania Twain og Taylor Swift!

Frosta Fjordfestival har samlet en solid gjeng

musikere som skal opptre i Småland fredag og

lørdag. Her kommer Stage Dolls og Sie Gubba

med gjesteartist Becca; Sjuende Far I Huset og

Bugges Firo som har holdt det gående siden de

ble stiftet på Lademoen skole våren 1967;

Hammers Harem som ble stiftet i 2005 på

initiativ fra Børge Sundli.

Redder Frostadagen

Neset Fotballklubb har tatt over ansvaret for den

tradisjonsrike Frostadagen etter Frosta kommune som

mener grasrota i kommunen må stå for en slik dag. Da

får frivillige lag og foreninger på Frosta et sterkere

eierskap til Frostadagen. Hva er vel mer grasrot enn

Frostas egen fotballklubb? - Med støtte fra kommunen

og Frosta Fjordfestival har vi reddet Frostadagen, sier

styreleder Stein Aursand i Neset fk.

Busstransport

I forbindelse med festivalen er det ordnet busstranport

fra festivalområdet på fredag og lørdag kveld. Fem

busser er i aksjon og går tre turer hver fra kl. 24.00

begge kveldene; to til Nordbygda; én til Vågen og to til

Neset. Det koster kr 100,- pr billett og billetter vil være å

få kjøpt i baren og i billettskranken ved

festivalinngangen. Arrangøren anbefaler på det sterkeste

å sikre seg billett tidlig på kvelden for å unngå kø. For

transport til festivalen er det bestilling fra

campingplassene med to busser til festivalen.

Share

Legg til kommentar

Norsk lov gjelder ved innleggelse av kommentarer

Navn (må oppgis)

Epostadresse (må oppgis)

Tittel (må oppgis)

Send melding ved oppfølgende kommentarer

Vis ny kode

Send Avbryt JComments

© Stjørdals-Nytt

Se webartikkelen på http://ret.nu/mTuQYbPa
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Sjuende far på fersk festival
Trønder-Avisa. Publisert på trykk 21.07.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.
Ellen Marie Stølan. Side: 29.

TRIVES PÅ FROSTA: Sjuende Far i Huset fra Verdal gjør en rekke konserter i sommer. Forrige helg spilte de i Verdal, i går på Frosta og neste helg går turen til Storåsfestivalen. 

FANMØTE: Wanja Lieng og Ståle Wille har kjørt helt fra Balsfjord i Troms til 
Frosta for å se Sjuende Far i Huset. Det imponerte både Sverre Bjarne Inndal 
og Stian Nessemo. 

HERLIG: De har vært på Frostafestivalen flere ganger, og tar selvsagt turen også 
på tidenes første Frosta Fjordfestival Ragnhild Jørstad (t.h) og Sigrun Fossli. ñ 
Det er så trivelig når det er festival her, man møter så mye kjentfolk som bare 
er hjemme på sommervisitt, sier de. 

POPULÆR MAT:  Det tok ikke lang tid før folk gikk løps på festivalmenyen. Ana 
Wahlstrˆm blir selv fristet av både grislæms og festivalburgerg.

■ FROSTA

Frostingene ønsket Frosta 
Fjordfestival velkommen 
med åpne armer og varme 
jakker i går kveld. Verdalin-
gene i Sjuende Far i Huset 
åpnet festen.
Ellen Marie Stølan
stolan@t-a.no / Tlf. 98 29 92 84

Sola strålte lenge ned på Småland 
på Frosta i går kveld, til glede for 
de som tok turen til Frosta Fjord-
festival. Her var et stort partytelt 
rigget nede ved vannkanten, og 
med åpning tvers gjennom kunne 
publikum nyte både musikk og 
god mat med utsikt over fjorden.

Verdalsbandet Sjuende Far i 
Huset har spilt på Frostafestiva-

len før og på diverse «bonfester», 
og gledet seg til besøket. I som-
mer er det full rulle for gjengen, 
og spillestedene strekker seg fra 
Stranda til Troms. 

– Men det er alltid godt å spille 
på hjemmebane, for folk som 
snakker samme språk, smiler 
Sverre Bjarne Inndal. Men det var 
langt fra bare frostinger og trøn-
der som var på festivalen. Wanja 
Lieng og Ståle Wille fra Balsfjord 
i Troms la opp ferien sin etter 
Frostafestivalen for å få se kon-
serten med Sjuende Far i Huset. 

– Vi har brukt ei uke på å kjø-
re nedover. Det er en fin festival, 
og et bra band, skryter de.

Sjuende Far i Huset spilte fra 
begge sine plater på konserten i 
går, og har opplevd stor interesse 
for den siste plata som ble utgitt 
for over et år siden. De ble blant 

annet A-listet på radio, og måtte 
trykke opp flere eksemplarer 
etter kort tid. Nå er det mer på 
gang. 

– Vi jobber litt med neste plate, 
og det ligger an til å bli utgivelse 
i løpet av første halvdel av 2013. 
I tillegg skal vi være med på en 
annen plateinnspilling, sier vo-
kalist Stian Nessemo, uten å ville 
gå ytterligere inn på det.

Festivalen har i forkant fron-
tet seg som en frodig fjordfestival 
med vekt på kortreist meny. Og 
etter interesse og tilbakemeldin-
ger å bedømme, har både gris-
læms, potet og fisk i Frostingen, 
festivalburger og tangsuppe falt i 
god smak hos publikummet. 

– Det var noen her som nett-
opp var inne og hentet enda mer 
til artistene, så de syntes tyde-
ligvis det var greit, smiler Anna 

Sjuende far på fersk festival

Wahlström i matserveringsteltet. 
Her er mange hender beredt på 
både mat og drikkeserverings-
jobbing.

– Det lukter så godt av råva-
rene at man blir fristet til å spise 
selv, sier Wahlström.

■ FAKTA
Frosta Fjordfestival lørdag

■ Frostadagen med matsalg, dan-
seklubb, trekkspillklubb, aktivi-
teter, utdeling av ildsjelpris.

■ Konserter med Bugges Firo, 
Hammers Harem, Sie Gubba og 
Becca.

LØRDAG 21. JULI 2012 TRØNDER-AVISA 29KULTUR FROSTA Frostingene ønsket Frosta Fjordfestival

velkommen med åpne armer og varme jakker i

går kveld. Verdalingene i Sjuende Far i Huset

åpnet festen.

Sola strålte lenge ned på Småland på Frosta i går

kveld, til glede for de som tok turen til Frosta

Fjordfestival. Her var et stort partytelt rigget nede

ved vannkanten, og med åpning tvers gjennom

kunne publikum nyte både musikk og god mat

med utsikt over fjorden.

Verdalsbandet Sjuende Far i Huset har spilt på

Frostafestivalen før og på diverse «bonfester», og

gledet seg til besøket. I som-mer er det full rulle

for gjengen, og spillestedene strekker seg fra

Stranda til Troms.

- Men det er alltid godt å spille på hjemmebane,

for folk som snakker samme språk, smiler Sverre

Bjarne Inndal. Men det var langt fra bare

frostinger og trønder som var på festivalen.

Wanja Lieng og Ståle Wille fra Balsfjord i Troms

la opp ferien sin etter Frostafestivalen for å få se

konserten med Sjuende Far i Huset.

- Vi har brukt ei uke på å kjøre nedover. Det er en

fin festival, og et bra band, skryter de.

Sjuende Far i Huset spilte fra begge sine plater

på konserten i går, og har opplevd stor interesse

for den siste plata som ble utgitt for over et år

siden. De ble blant annet A-listet på radio, og

måtte trykke opp flere eksemplarer etter kort tid.

Nå er det mer på gang.

- Vi jobber litt med neste plate, og det ligger an til

å bli utgivelse i løpet av første halvdel av 2013. I

tillegg skal vi være med på en annen

plateinnspilling, sier vokalist Stian Nessemo,

uten å ville gå ytterligere inn på det.

Festivalen har i forkant frontet seg som en frodig

fjordfestival med vekt på kortreist meny. Og etter

interesse og tilbakemeldinger å bedømme, har

både grislæms, potet og fisk i Frostingen,

festivalburger og tangsuppe falt i god smak hos
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publikummet.

- Det var noen her som nettopp var inne og

hentet enda mer til artistene, så de syntes

tydeligvis det var greit, smiler Anna Wahlström i

matserveringsteltet. Her er mange hender beredt

på både mat og drikkeserveringsjobbing.

- Det lukter så godt av råvarene at man blir fristet

til å spise selv, sier Wahlström.

 FAKTA

Frosta Fjordfestival lørdag

 Frostadagen med matsalg, danseklubb,

trekkspillklubb, aktiviteter, utdeling av ildsjelpris.

 Konserter med Bugges Firo, Hammers Harem,

Sie Gubba og Becca.

Bildetekst: HERLIG: De har vært på Frostafestivalen flere

ganger, og tar selvsagt turen også på tidenes første

Frosta Fjordfestival Ragnhild Jørstad (t.h) og Sigrun

Fossli. ñ Det er så trivelig når det er festival her, man

møter så mye kjentfolk som bare er hjemme på

sommervisitt, sier de.|TRIVES PÅ FROSTA: Sjuende Far i

Huset fra Verdal gjør en rekke konserter i sommer.

Forrige helg spilte de i Verdal, i går på Frosta og neste

helg går turen til Storåsfestivalen.|POPULÆR MAT: Det

tok ikke lang tid før folk gikk løps på festivalmenyen. Ana

Wahlstrˆm blir selv fristet av både grislæms og

festivalburgerg.|FANMØTE: Wanja Lieng og Ståle Wille

har kjørt helt fra Balsfjord i Troms til Frosta for å se

Sjuende Far i Huset. Det imponerte både Sverre Bjarne

Inndal og Stian Nessemo.

© Trønder-Avisa
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Frosta fjordfestival Kl.
Adresseavisen 1. Publisert på trykk 21.07.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 8.

8 Kultur Lørdag 21. juli 2012

LØRDAG
21. juli

• Festival

FROSTA
Frosta fjordfestival Kl.12:00.

Småland kai

FRØYA
Jorddunstfestivalen Kl.12:00. Frøya

HOMMELVIK
Støy på landet Kl.12:00. Gratis.

Hommelvik

MELHUS
Folkefest i Melhus sentrum Kl.

12:00. Gratis. Melhus sentrum
Fjøsfestivalen: Fjøsfest i
Loddgarden Kl.19:00. Pris kr. 250.

Loddgarden
Fjøsfestivalen: Peder-Otto,
premiere Kl.19:00. Pris kr.

250/200(honnør)/150(barn).
Loddgarden

• Spel og
utendørsteater

SMØLA
Fru Guri av Edøy Kl.12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

• Konsert
Kroks jazzkafé: Asmund Bjørken

og «Feriebanden» Kl.14:00. Gratis.
Olavs pub & spiseri, Cicignons plass

Kroks jazzkafé Kl.14:00 -16:00.
Gratis/hatten går. Olavs pub &
spiseri, Cicignons plass

Sommerkonsert med Ole Wang
Høiem og Petter Winther Kl. 20:00.

Gratis/hatten går. Antikvariatet,
Nedre Bakklandet 4

• Uteliv
The Message m/ DJ Børek Kl. 22:00.

Blæst, TMV-kaia 17
Alex Aria & Eric Melo Kl. 22:00.

Gratis. Clarion Hotel & Congress
Trondheim, Brattørkaia 1

• Møter og kunnskap
Omvisninger i Nidarosdomen Kl.

10:00 -12:00. Nidarosdomen,
Bispegaten 11

Omvisning Stiftsgården Kl.10:00 -
16:00. Stiftsgården, Munkegata 23

• Barn og familie
Sommer på Sverresborg Kl.11:00 -

16:00. Pris kr.
100/45(barn)/75(honnør)/
75(student)/250(familie).
Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum, Sverresborg Allé 13

Sommerprogram, diverse Kl.11:00 -
17:00. Vitensenteret i Trondheim,
Kongens gate 1

Barnas Ringve -
instrumentverksted og samspill Kl.

12:00 -15:00. Pris kr.

90/70(student)/70(honnør)/
40(barn)/220(familie). Ringve
museum, Lade Allé 60

NAMSSKOGAN
Rocketeater: Rebella Hex Kl.15:00.

Pris kr.
450/410(barn)/310(honnør).
Namsskogan familiepark

• Diverse

AURE
Bygdacupfest med Petter Wavold
med band Kl. 21:00. Pris kr. 250.

Eidestranda, Eidestranda

SØNDAG
22. juli

• Festival

HOMMELVIK
Støy på landet Kl.12:00. Gratis.

Hommelvik

• Spel og
utendørsteater

SMØLA
Fru Guri av Edøy Kl.12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

• Konsert
Søndagskonserten - velklang fra et
ungt talent Kl.13:00. Pris kr.

90/70(student)/70(honnør)/

40(barn)/220(familie). Ringve
museum, Lade Allé 60

• Møter og kunnskap
Omvisning Stiftsgården Kl.12:00 -

16:00. Stiftsgården, Munkegata 23
Omvisning i Riksregaliene Kl.12:00.

Pris kr. 85. Erkebispegården,
Kongsgårdsgate 1B

Omvisninger i Nidarosdomen Kl.
13:15 -15:00. Nidarosdomen,
Bispegaten 11

Omvisning i Museet
Erkebispegården Kl.14:00. Pris kr.

60. Erkebispegården,
Kongsgårdsgate 1B

MELHUS
Åpen Kolbrandstad Stavkyrkje Kl.

12:00 -15:00. Kolbrandstad
Stavkyrkje

• Barn og familie
Sommer på Sverresborg Kl.11:00 -

16:00. Pris kr.
100/45(barn)/75(honnør)/
75(student)/250(familie).
Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum, Sverresborg Allé 13

Sommerprogram, diverse Kl.11:00 -
17:00. Vitensenteret i Trondheim,
Kongens gate 1

Barnas Ringve -
instrumentverksted og samspill Kl.

12:00 -15:00. Pris kr.
90/70(student)/70(honnør)/
40(barn)/220(familie). Ringve

museum, Lade Allé 60

NAMSSKOGAN
Rocketeater: Rebella Hex Kl.15:00.

Pris kr.
450/410(barn)/310(honnør).
Namsskogan familiepark

• Diverse
Minnemarkering etter 22. juli Kl.

14:00. Gratis. Torvet i Trondheim,
Midtbyen

SKAUN
Åpent på Skreddarhaugen Kl.14:00

-17:00. Skaun bygdamuseum

adressa.no/kultur/detskjer

Det skjer

Modernistisk
design
Design skapt påmidten av
1900-tallet er fortsatt aktuelt
og toneangivende. I dag kan
publikum få se gjenstandene
i et historisk perspektiv.
Utstillingen «Mid Century
Modern – modernismens
design » er åpen fra kl.10.00 –
17. 00 på Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum.

Se helgens utstillingsliste på

TilKina
eller Asia?
Spør oss.
Tlf. 22 98 22 00
nihao@kinareiser.no
www.kinareiser.no

Vi gir deg opplevelsene!

Booking: 73 95 10 15
(Hverdager 9 – 17, lørdag 10 – 14)

www.vegareiser.no

Historiske Malaga ....25/8 – 8 dager
Riga ........................................10/9 – 5 dager
Dublin ................................14/10 – 5 dager
Dubrovnik .....................20/10 – 6 dager
Juletur til London .....6/12 – 4 dager

Inkludert:
Flyreise, opphold, måltider, aktiviteter,

reiseleder m.m.

Operafest i Oslofjorden
Bussreise fra Trondheim, hotell,
Operaferge og billett ........24/8 – 3 dager

Sagaøya Island
Avreise 29/8 - 6 dager

kr. 10.700,-

Spa i Jurmala, Riga
Avreise 17/9 - 5 dager

kr. 6.300,-

Andalucia
Avreise 15/9 - 8 dager

kr. 12.700,-

La Bella Italia
– med fly & buss

Avreise 22/9 - 13 dager
kr. 17.200,-

NewYork &
Washington DC
Avreise 8/10 - 8 dager

kr. 18.500,-

www.orklareiser.no
Tlf 72 49 57 50

Feriefristelser
i særklasse!

–med fly og reiseleder

KIRKENE I HELGEN
Trondheim Sentrum
Nidaros domkirke
Lørdag 21. juli
13.30 Orgelmeditasjon
Kantor Hamnes.
Vikarprest Tangen.
Søndag 22. juli
Minnedag etter terror-
handlingene 22.7.2011.
Gratis adgang til kirken hele
dagen (9-19). Lystenning.
11.00 Høymesse med minne-
markering. Biskop Singsaas.
Prester fra Domkirken og
andre menigheter i Trond-
heim. Representanter fra
andre kirke-/trossamfunn og
AUF. Kantor Hamnes. Marit
Aspaas, cello. Nina
Sæterhaug, sopran.
Korgruppe.
18.00 Kveldsmesse
Vikarprest Holen.
Kantor Hamnes.
Mandag - fredag
12.15 Middagsbønn i
Erkebispegårdens kapell
Mandag og tirsdag
17.40 Sommerens
musikkgudstjeneste
Onsdag 25. juli
15.00 Pilegrimsmesse
Pilegrimsprest Carlmark.
The Revd Strømmen.
Kantor Grotnes.
Hver fredag
19.00 VESPER i
Kapittelhuset

Vår Frue kirke
Søndag 22. juli
09.00 18.00 Minnedag etter
terrorhandlingene 22.7.2011
Kirken er åpen for
lystenning, stillhet og
ettertanke.
11.00 Service of The Word
Trondheim Anglican Church.
16.00 Søndag i Vår Frue
Musikalsk pusterom
Odd Halvor Moen, fløyter.
Knut Størdal, tangenter.
Mandag - fredag
14.00 Hverdagsbønn
(Tirsdag med nattverd)
Hver torsdag
18.30 Torsdagsmesse

Trondheim Øst-byen

Lademoen kirke
Ingen gudstjeneste.
Se Lade kirke.

Bakke kirke
Åpen kirke søndag
kl. 10.00-14.00 - årsdagen for
tragedien i Oslo og på Utøya.

Lade kirke
Høymesse kl. 11.00 ved
Kittelsaa. Markering av
ettårsdagen for
terroranslagene i Oslo og på
Utøya.
Åpen kirke etter
gudstjeneste.

Trondheim Vest

Byåsen kirke
Ingen gudstjeneste.
Se Nidaros Domkirke.

Havstein kirke
Høymesse kl. 11.00
ved Solbu.

Ilen kirke
Ingen gudstjeneste i Ilen
kirke søndag 22. juli. Vi
deltar i domkirken kl. 11.00.
Ilen kirke åpen fra kl. 13.00
for lystenning, meditasjon
og samtale.

Trondheim Sør

Tiller kirke
Ingen gudstjeneste.

Byneset kirke
Ingen gudstjeneste.

Leinstrand kirke
Ingen gudstjeneste.

Heimdal kirke
Høymesse med nattverd kl.
11.00 v. Enstad.

Trondheim Øst

Strinda kirke
Kl. 11.00 Høymesse ved
Rindal

Berg kirke
22.07 Felles i Strinda.

Trondheim Frikirke
Kl. 11. Gudstjeneste. Tale Qes
Asfaw Terfassa, Etiopia

Strindheim kirke
Gudstjeneste med nattverd
kl. 11.00. Jan Øyvind Grøm.
Minnedag for 22. juli-ofrene.

Hoeggen kirke
Høymesse kl. 11.00 ved
Angelika Grandy-Teig. Dåp.
Kirkeskyss 916 06 574.

Tempe/Leira menighet
Ingen gudstjeneste.
Velkommen til Hoeggen
kirke.

Sør-Trøndelag

Hommelvik kirke 22. juli:
Gudstjeneste kl. 11.00 ved
I. B. Kunzendorf.

Mariakapellet i
Mostadmark 25. juli:
Friluftsgudstjeneste kl. 18.00
ved I. B. Kunzendorf.

Religiøse møter

Fellesgudstj. 22/7 kl. 11.00
Egil Sagen taler
Velkommen

Betel Menighetssenter Klæbu
Søndag kl.11.00 Gudstjeneste.

Isaias Munoz. Søndag 29. juli. IKKE møte
www.betelklabu.no

BETANIA
NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

Erling Skakkes gate

Søndag kl 1100
Asbjørn Kvalbein (video)

www.betania-trondheim.no

Prinsens gt. 10 B

www.beteltrondheim.no
Søndag 22. juli «Sommer 19»

Kl. 14 International service (in English)
Pastor John Ganaah

Kl. 19 «Sommer 19» Pastor Jan Gravås

PINSEKIRKEN Heimdal
Søn. kl. 11. gudstjeneste
Sean Christie taler over:
«Møter med Jesus»

Schirmers gate 11.
Lørdag: Bibelstud. kl 10.00,

Gudstjeneste kl 11.15

http://trondheim.adventkirken.no

Adventkirken
i Trondheim

Ring eller send oss en
SMS/MMS med ditt nyhet-
stips til 07200. Hver måned
belønner vi det beste tipset
med 10 000 kroner. Du kan
også sende en e-post til
07200@adresseavisen.no

Tipstelefon 07200

12:00. Småland kai Jorddunstfestivalen Kl.

12:00. Frøya Støy på landet Kl. 12:00. Gratis.

Hommelvik

Folkefest i Melhus sentrum

 Kl. 12:00. Gratis.

Melhus sentrum

Fjøsfestivalen: Fjøsfest i Loddgarden

 Kl. 19:00. Pris kr. 250.

Loddgarden

Fjøsfestivalen: Peder-Otto, premiere

 Kl. 19:00. Pris kr. 250/200(honnør)/150(barn).

Loddgarden

Fru Guri av Edøy

 Kl. 12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

Kroks jazzkafé: Asmund Bjørken og

«Feriebanden»

 Kl. 14:00. Gratis.

Olavs pub

&

 spiseri, Cicignons plass

Kroks jazzkafé

 Kl. 14:00 - 16:00. Gratis/hatten går.

Olavs pub

&

 spiseri, Cicignons plass

Sommerkonsert med Ole Wang Høiem og Petter

Winther

 Kl. 20:00. Gratis/hatten går.

Antikvariatet, Nedre Bakklandet 4
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The Message m/ DJ Børek

 Kl. 22:00.

Blæst, TMV-kaia 17

Alex Aria

&

 Eric Melo

 Kl. 22:00. Gratis.

Clarion Hotel

&

 Congress Trondheim, Brattørkaia 1

Omvisninger i Nidarosdomen

 Kl. 10:00 - 12:00.

Nidarosdomen, Bispegaten 11

Omvisning Stiftsgården

 Kl. 10:00 - 16:00.

Stiftsgården, Munkegata 23

Sommer på Sverresborg

 Kl. 11:00 - 16:00. Pris kr.

100/45(barn)/75(honnør)/

75(student)/250(familie).

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum,

Sverresborg Allé 13

Sommerprogram, diverse

 Kl. 11:00 - 17:00.

Vitensenteret i Trondheim, Kongens gate 1

Barnas Ringve - instrumentverksted og samspill

 Kl. 12:00 - 15:00. Pris kr.

90/70(student)/70(honnør)/

40(barn)/220(familie).

Ringve museum, Lade Allé 60

Rocketeater: Rebella Hex

 Kl. 15:00. Pris kr. 450/410(barn)/310(honnør).

Namsskogan familiepark

Bygdacupfest med Petter Wavold med band

 Kl. 21:00. Pris kr. 250.

Eidestranda, Eidestranda

Støy på landet

 Kl. 12:00. Gratis.

Hommelvik

Fru Guri av Edøy

 Kl. 12:00.

Gurisentret, Gurisentret, Edøy

Søndagskonserten - velklang fra et ungt talent

 Kl. 13:00. Pris kr. 90/70(student)/70(honnør)/

40(barn)/220(familie).

Ringve museum, Lade Allé 60

Omvisning Stiftsgården

 Kl. 12:00 - 16:00.

Stiftsgården, Munkegata 23

Omvisning i Riksregaliene

 Kl. 12:00. Pris kr. 85.

Erkebispegården, Kongsgårdsgate 1B

Omvisninger i Nidarosdomen

 Kl. 13:15 - 15:00.

Nidarosdomen, Bispegaten 11

Omvisning i Museet Erkebispegården

 Kl. 14:00. Pris kr. 60.

Erkebispegården, Kongsgårdsgate 1B

Åpen Kolbrandstad Stavkyrkje

 Kl. 12:00 - 15:00.

Kolbrandstad Stavkyrkje

Sommer på Sverresborg

 Kl. 11:00 - 16:00. Pris kr. 100/45(barn)/75(honnør)/
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75(student)/250(familie).

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum,

Sverresborg Allé 13

Sommerprogram, diverse

 Kl. 11:00 - 17:00.

Vitensenteret i Trondheim, Kongens gate 1

Barnas Ringve - instrumentverksted og samspill

 Kl. 12:00 - 15:00. Pris kr.

90/70(student)/70(honnør)/

40(barn)/220(familie).

Ringve museum, Lade Allé 60

Rocketeater: Rebella Hex

 Kl. 15:00. Pris kr. 450/410(barn)/310(honnør).

Namsskogan familiepark

Minnemarkering etter 22. juli

 Kl. 14:00. Gratis.

Torvet i Trondheim, Midtbyen

Åpent på Skreddarhaugen

 Kl. 14:00 - 17:00.

Skaun bygdamuseum

© Adresseavisen

Oversikt over like treff

Frosta fjordfestival Kl.

Adresseavisen 20.07.2012
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Rolig Fjordfestival
Trønder-Avisa. Publisert på nett 21.07.2012 09:54. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.
Nina Selbo Torset.

En beruset 15-åring ble kjørt hjem og en tatt for

promillekjøring. Ellers skryter politiet av Frosta

Fjordfestival. Frosta Fjordfestival ble sparket i

gang fredag og politiet har lite å utsette på

arrangementet.

Klokken 23.30 fikk politiet melding om at flere

ungdommer utenfor inngangen drakk alkohol. Alle

var mindreårige. Politiet dro til stedet og traff en

synlig beruset 15-åring.

- Det var en 15 år gammel gutt fra Malvik som var

tydelig full. Han ble kjørt hjem av politiet, men

ellers har det gått stille og rolig for seg på

festival, sier Lars Erik Besseberg,

operasjonsleder ved Nord-Trøndelag politidistrikt.

I tillegg ble det gjort promillekontroll på Frosta fra

01.15 og utover.

20 biler ble kontrollert enten på vei til eller fra

festivalen.

- Det ble gjort ett førerkortbeslag på grunn av

promillekjøring. Dert var en 20 år gammel dame

fra Trondheim som mistet førerkortet etter en

blodprøve, opplyser Besseberg.

Frosta Fjordfestival fortsetter i dag med blant

annet Sie Gubba og countrydronningen Becca.

© Trønder-Avisa

Se webartikkelen på http://ret.nu/We4ve0S5
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Sjuende far på fersk festival
Trønder-Avisa. Publisert på nett 21.07.2012 14:24. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Frostingene ønsket Frosta Fjordfestival

velkommen med åpne armer og varme jakker i

går kveld. Verdalingene i Sjuende Far i Huset

åpnet festen.

Sola strålte lenge ned på Småland på Frosta i går

kveld, til glede for de som tok turen til Frosta

Fjordfestival. Her var et stort partytelt rigget nede

ved vannkanten, og med åpning tvers gjennom

kunne publikum nyte både musikk og god mat

med utsikt over fjorden.

Verdalsbandet Sjuende Far i Huset har spilt på

Frostafestivalen før og på diverse bonfester, og

gledet seg til besøket. I sommer er det full rulle

for gjengen, og spillestedene strekker seg fra

Stranda til Troms.

- Men det er alltid godt å spille på hjemmebane,

for folk som snakker samme språk, smiler Sverre

Bjarne Inndal. Men det var langt fra bare

frostinger og trønder som var på festivalen.

Wanja Lieng og Ståle Wille fra Balsfjord i Troms

la opp ferien sin etter Frostafestivalen for å få se

konserten med Sjuende Far i Huset.

- Vi har brukt ei uke på å kjøre nedover. Det er en

fin festival, og et bra band, skryter de.

Sjuende Far i Huset spilte fra begge sine plater

på konserten i går, og har opplevd stor interesse

for den siste plata som ble utgitt for over et år

siden. De ble blant annet A-listet på radio, og

måtte trykke opp flere eksemplarer etter kort tid.

Nå er det mer på gang.

- Vi jobber litt med neste plate, og det ligger an til

å bli utgivelse i løpet av første halvdel av 2013. I

tillegg skal vi være med på en annen

plateinnspilling, sier vokalist Stian Nessemo,

uten å ville gå ytterligere inn på det.

Festivalen har i forkant frontet seg som en frodig

fjordfestival med vekt på kortreist meny. Og etter

interesse og tilbakemeldinger å bedømme, har

både grislæms, potet og fisk i Frostingen,

festivalburger og tangsuppe falt i god smak hos

publikummet.
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- Det var noen her som nettopp var inne og

hentet enda mer til artistene, så de syntes

tydeligvis det var greit, smiler Anna Wahlström i

matserveringsteltet. Her er mange hender beredt

på både mat og drikkeserveringsjobbing.

- Det lukter så godt av råvarene at man blir fristet

til å spise selv, sier Wahlström.

Herlig: De har vært på Frostafestivalen flere

ganger, og tar selvsagt turen også på tidenes

første Frosta Fjordfestival Ragnhild Jørstad (t.h)

og Sigrun Fossli. ñ Det er så trivelig når det er

festival her, man møter så mye kjentfolk som

bare er hjemme på sommervisitt, sier de.

Populær mat: Det tok ikke lang tid før folk gikk løps på

festivalmenyen. Ana Wahlstrm blir selv fristet av både

grislæms og festivalburgerg.

Fanmøte: Wanja Lieng og Ståle Wille har kjørt helt fra

Balsfjord i Troms til Frosta for å se Sjuende Far i Huset.

Det imponerte både Sverre Bjarne Inndal og Stian

Nessemo.

© Trønder-Avisa

Se webartikkelen på http://ret.nu/Ddm6uHuH
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Rolig fjordfestival
Trønder-Avisa. Publisert på trykk 23.07.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 11.

www.ligaard.net

DE BESTE TILBUD FRA NORGES STØRSTE DØR- OG VINDUSLAGER

STJØRDAL: 74 82 05 60 - TRONDHEIM: 73 90 50 60
Åpent: mandag - fredag 8-16 • Torsdag 8 -19 • Lørdag stengt 

aas

SIKKERHETSVINDU HVIT

TOPPSVING HVIT

SIKKERHETSBALKONGDØR FG GODKJENT HVIT

Sikkerhetsvindu
og toppsving m/ventil

Str. 110x120 - U.verdi 1.2 
Ord. 6854

Sikkerhetsvindu
og toppsving m/ventil

Str. 120x120 - U.verdi 1.2 
Ord. 7203

STR.        U.VERDI         ORD.          
100x110............1.2................5665..............2100
140x110............1.4................6935..............2700
90x120..............1.2................5644..............2100
60x140..............1.4................5685..............2300

STR.        U.VERDI         ORD.          
100x80..............1.2................5215...............1900
110x80..............1.4................4946...............1800

100x210, 1.4 
80 brystning................................................4500

R

2650

2850

STJØRDAL: En 21-åring ble slått 
ned i Stjørdal natt til lørdag. 
Politiet rykket ut til Kjøp-
mannsgata hvor to menn had-
de havnet i slåsskamp.

– En 21-åring fra Hell ble 
slått i ansiktet. Han måtte til 
legevakten for sjekk, sier ope-
rasjonsleder Stig Fredriksen 

ved Nord-Trøndelag politidis-
trikt.

Forholdene rundt slåss-
kampen er ikke kjent for poli-
tiet, men gjerningsmannen ble 
raskt oppdaget.

– Fornærmede har anmeldt 
en 25-åring fra Stjørdal, opply-
ser Fredriksen.

Ble slått i ansiktet

FROSTA: En beruset 15-åring ble 
kjørt hjem og en tatt for promil-
lekjøring. Ellers skryter politiet 
av helgas Frosta Fjordfestival. 
Klokken 23.30 fredag fikk politi-
et melding om at flere ungdom-
mer utenfor inngangen drakk 
alkohol. Alle var mindreårige. 
Politiet dro til stedet og traff  en 
synlig beruset 15-åring.

– Det var en 15 år gammel 
gutt fra Malvik som var tyde-
lig full. Han ble kjørt hjem av 
politiet, men ellers har det gått 

stille og rolig for seg på festival, 
sier operasjonsleder Stig Fred-
riksen ved Nord-Trøndelag po-
litidistrikt. I tillegg ble det gjort 
promillekontroll på Frosta fra 
01.15 og utover.  20 biler ble kon-
trollert enten på vei til eller fra 
festivalen.

– Det ble gjort ett førerkort-
beslag på grunn av promillekjø-
ring. Det var en 20 år gammel 
dame fra Trondheim som mis-
tet førerkortet etter en blodprø-
ve, opplyser Fredriksen.

Rolig fjordfestival

Nina Selbo Torset
nina.torset@t-a.no / Tlf. 98 29 92 67

HØYLANDET: En 37 år gammel 
dame ble lettere skadd i en ut-
forkjøring på Flakkan nord for 
Høylandet søndag. Politiet fikk 
melding om en trafikkulykke 
på Fylkesvei 17 klokken 13.05 
søndag. 

– En personbil var på tur 
nordover på Fv 17. Bilen krysset 
motgående kjørefelt og kjørte av 
veien på venstre side i retning 
nordover, sier operasjonsleder 

Stig Fredriksen ved Nord-Trøn-
delag politidistrikt.

Føreren av bilen var en 37 år 
gammel dame fra Namsos og 
hun var alene i bilen da ulyk-
ken inntraff. 

– Hun er kjørt med ambulan-
se til sykehuset i Namsos med 
lettere skader, opplyser Fred-
riksen.

Bilen skal ha fått store materi-
elle skader i utforkjøringen. 

– Det er opplyst at årsaken til 
at hun kjørte av veien var fordi 
hun mistet kontrollen over kjø-

Lettere skadd i utforkjøring

retøyet i en venstresving, sier 
Fredriksen.

Alle nødetater rykket ut til 
ulykkesstedet.

FOTO: TIPSER

Statens Naturoppsyn jubler 
over at den utrydningstru-
ede fjellreven har vendt 
tilbake til Verdal, Snåsa og 
Lierne. 
Torun Støbakk
torun.stobakk@t-a.no / Tlf. 98 25 21 89

Det er ti år siden fjellrev sist var 
et vanlig syn i Lierne, Snåsa og 
Verdal. Det siste sikre sporet et-
ter en fjellrev i noen av disse tre 
kommunene, var i 2009. Da ble 
det gjort DNA-analyser av reve-
ekskrementer som viste seg å 
tilhøre fjellrev. Siden har revear-
ten ikke blitt observert i det hele 
tatt – og Børgefjell har vært det 
eneste stedet i fylket hvor arten 
har holdt til.

Fôringsautomater
Nå har et norsk-svensk samar-
beidsprosjekt støttet av interreg-
midler satt fart på sakene. Etter 
at det i fjor ble satt ut fôringsau-
tomater med viltkamera, har an-
tall observasjoner av arten økt.

– Det første året så vi få resul-
tater av prosjektet, men i april 
dukket det plutselig opp fjellre-
ver på alle fôringsautomatene vi 
har satt ut, sier Solstad.

Fjellreven er en av de mest ut-

rydningstruede artene i landet. I 
Midt-Norge finnes det yngledyk-
tige bestander på Dovre og i Bør-
gefjell, i tillegg til yngleområder 
på svensk side av grensa til de to 
trønderfylkene. 

Jubler
Solstad jubler derfor over at 
det er gjort observasjoner på et 
knapt titalls stasjoner i Lierne 
og Snåsa – og i Skjækerfjella i 
Verdal.

Formålet med det prosjektet 
er nemlig å få reven til å komme 
tilbake til områder som tidligere 
har vært kjerneområder for ar-
ten.

Gleden er imidlertid todelt:
– Vi har utført kontroll i alle 

hiene vi vet om. Så langt ikke 
sett noen tegn til at bestanden 
yngler. Det tyder på at tilleggsfo-
ringen ikke er nok, sier Solstad.

– Innvandrere
Fjellrevene som er observert i 
Namdalen og i Verdal, er etter all 
sannsynlighet egentlig svensker.

– Det vi tror er at revene er 
innvandret fra Sverige. Eller kan-
skje fra Børgefjell, sier Solstad.

Han er usikker på hva som 
skal til for å få den voksende be-
standen i Namdalen og Verdal 
til å føde reveunger – men hå-

per på at året i år blir et såkalt 
«smågnagerår». Smågnagere er 
nemlig fjellrevens viktigste næ-
ringskilde. 

– Tilleggsforingen er positiv 
fordi den holder reven i området. 
Men det viser seg at smågnager-
bestanden og bestanden av fjell-
rev henger sammen, sier Solstad.

Rødrev fienden
Solstad er usikker på hva som 
vil skje videre med fjellrevens 
eksistens når interreg-midlene 
tar slutt i 2013. Han påpeker 
imidlertid at Statens Naturopp-
syn har nedsatt andre tiltak for 
å berge fjellreven i tillegg til til-
leggsforingen. 

– Vi har jobbet med rødrev-
bekjempelse. På oppdrag fra Di-
rektoratet for naturforvaltning 
har vi skutt rødrev som har blitt 
observert på fjellrevhi, sier Sol-
stad. 

Rødreven er nemlig – etter all 
sannsynlighet – den største trus-
selen mot fjellrevens eksistens. 

Tidligere betalte NINA – 
norsk institutt for naturfors-
kning – for rødrevskrotter i håp 
om at det skulle stimulere til 
jakt på rødreven. Denne ordnin-
gen er nå avskaffet, delvis fordi  
rødrevbekjempelsen hadde liten 
effekt.

Dette synet blir 
mer og mer vanlig

SJELDEN: Den sjeldne fjellreven begynner igjen å dukke opp i høyfjellet i Nord-Trøndelag. Dette bildet er tatt den 6. juli 
i år, ved Hestkjøren i Lierne kommune. FOTO: TORE SOLSTAD/SNO

MANDAG 23. JULI 2012 TRØNDER-AVISA 11NYHETERFROSTA: En beruset 15-åring ble kjørt hjem og en

tatt for promillekjøring. Ellers skryter politiet av

helgas Frosta Fjordfestival. Klokken 23.30 fredag

fikk politiet melding om at flere ungdom-mer

utenfor inngangen drakk alkohol. Alle var

mindreårige.

Politiet dro til stedet og traff en synlig beruset

15-åring.

- Det var en 15 år gammel gutt fra Malvik som var

tydelig full. Han ble kjørt hjem av politiet, men

ellers har det gått stille og rolig for seg på

festival, sier operasjonsleder Stig Fredriksen ved

Nord-Trøndelag politidistrikt. I tillegg ble det gjort

promillekontroll på Frosta fra 01.15 og utover. 20

biler ble kontrollert enten på vei til eller fra

festivalen.

- Det ble gjort ett førerkortbeslag på grunn av

promillekjøring. Det var en 20 år gammel dame

fra Trondheim som mistet førerkortet etter en

blodprøve, opplyser Fredriksen.

© Trønder-Avisa
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mandag 
23. juli 2012  ■  uke 30
nr. 168  ■  løssalg 25,00

7
0

7

Gikk fluktruta på 
Utøya for siste gang

Hvor langt skal man unn-
skylde politisk naivitet og 
ønsketenkning fra dem som 
gikk nazistene til hånde?

■ KRONIKK SIDE 3

Mintes: I går tok Levanger-ungdommene Per Kristian Røkkum og Grete 
Gjeset med seg venninna Camilla Lyngen for å vise henne hvor de løp for 
livet på Utøya for ett år siden. Neste gang håper de å ta Utøya tilbake.

Optimisme: Selv på sorgens søndag, ett år etter terroren, var det glede og 
optimisme å spore på de mange minnemarkeringene. Budskapet til stats-
minister Jens Stoltenberg er: La oss ære de døde ved å glede oss over livet.

■ SIDE 4, 5, 6, 7 OG 8

18: OL-klare Sara Blengsli Kværnø har 
lagt sin tøffe ungdomstid bak seg.

Følte seg litt 
alene i verden

FOTO: MARIUS LANGFJORD

Imponerte
FROSTA: Ola Aleksander 
Hegvold Hyndøy og Sara 
Moholt Risan opptrådte for 
1.000 tilskuere under Frosta 
Fjordfestival.

■ SIDE 16

Spel-sommer 
RØROS: Konrad og Vetle tri-
ves godt på Røros mens for-
eldrene Ottar Haga og Evy 
Kasseth Røsten-Haga øver 
på spelet «Elden».

■ SIDE 14 OG 15

FROSTA: Ola Aleksander Hegvold Hyndøy og Sara

Moholt Risan opptrådte for 1.000 tilskuere under

Frosta Fjordfestival.

 SIDE 16

© Trønder-Avisa
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Frostafestival med dans, sild og potet
Trønder-Avisa. Publisert på trykk 23.07.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.
Ellen Marie Stølan. Side: 16.

■ FROSTA

Rock og dansemusikk trakk 
over 2.000 mennesker til 
Småland fredag og lørdag. 
– Vi er kjempefornøyde, 
sier festivalsjef Stig 
Morten Skjæran.

Ellen Marie Stølan
ellen.stolan@t-a.no / Tlf. 98 29 92 84

Allerede sent fredag kveld ble det 
klart at Frosta Fjordfestival ville 
få et godt besøk i sitt første år. Da 
var nesten 1.000 publikummere 
innom porten for å høre Sju-
ende Far i Huset og Stage Dolls. 
Lørdag fortsatte festivalen med 
Bugges Firo, Hammers Harlem 
og Sie Gubba, og hit kom godt 
over 1.000 gjester, på tross av at 
det var en regntung kveld. Den 
nye festivalen har også knyttet 
opp mot Frostadagen, så det var 

et yrende folkeliv på Småland 
hele lørdagen. 

Strømmet på med folk
Mens det fredag var rockefoten 
som trampet takten på Småland, 
var det dansefoten som hoppet 
rundt lørdag kveld. Hammers Ha-
rem, Bugges Firo og Sie Gubba 
serverte god dansemusikk utover 
kvelden, og folk bestemte seg for 
å la regn være regn.

– Jeg var litt bekymret rundt 
kl. 21.00, det var knapt 50 perso-
ner her da Bugges Firo spilte, 
sier festivalsjef  Stig Morten 
Skjæran. En time senere var det 
over 1.000 til der.

Det var trangt inne i teltet 
helt til Sie Gubba lokket fram 
publikummet og ba opp til dans. 
Hammers Harem avsluttet kvel-
den med populære coverlåter og 
allsangvennlig musikk.

– Faktisk hadde jeg trodd det 
ville komme færre på lørdags-

kvelden enn fredag, men det ble 
omvendt. Og at over 2.000 tok 
turen til vår første festival er 
helt fantastisk, sier Skjæran, 
som også er fornøyd med selve 
arrangementet, innsatsen til de 
frivillige og festivalgjestene.

Rock- og dansemusikk
– Det har ikke vært noen surer 
miner, og ikke noe bråk, sier han. 

Kombinasjonen rock og dans 
har tydeligvis slått an hos frostin-
gene, og det er allerede bestemt 
at det blir ny Frosta Fjordfestival 
samme helg neste juli. 

– Vi er i gang med planlegging 
allerede, sier Skjæran.

Litt spenning var det også 
rundt Frostadagen, da den aldri 
har blitt arrangert på Småland 
og dette området før. Etter lør-
dagen surret rykter om at det var 
tidenes best besøkte Frostadag, 
også her var langt over 1.000 men-
nesker på plass.

Tradisjon tro var det matser-
vering, loddsalg og ulike boder 
på Frostadagen. Noen av dem 
som hadde nok å henge fin-
grene i var damene i det lokale 
sanitetslaget. De stilte med både 
rømmegrøt og klubb.

– Vi lager små «sildbætta» 
og rabarbrasuppe i kopper som 
smakebiter, sier Aud Lutdal og 
Liv Østerli mens de registrerer 
at matkøen strekker seg langt 
utenfor teltet.

Folksomt var det også foran 
scenen denne formiddagen. Spe-
sielt de unge danserne i Frosta 
Danseklubb ble møtt med stor 
jubel og mange fotoapparat.

– Det gikk ganske bra, men vi 
bomma litt på starten, sier Ola 
Aleksander Hegvold Hyndøy, 
og dansepartner Sara Moholt 
Risan sier det var fordi han satt 
å knøt skoene si da musikken 
startet. Men duoen er fornøyde 
uansett, og de får dessuten en ny 

sjanse til å vise seg fram neste 
helg, når dansegruppa dra på 
neste festivaloppdrag på MiG 
Tautra. 

Årets ildsjel
De siste årene har ildsjelprisen 
på Frosta gått til enkeltpersoner 
som har utvist sterkt engasje-
ment for lokalsamfunnet. I år 
bestemte kommunen å gi ildsjel-
prisen til Frosta Motocrossklubb. 
Klubben ble stiftet i 2007, og har 
lagt ned utallige dugnadstimer 
for å få til og drive det fine an-
legget sitt. 

Trine Haug i Frosta kommune 
pekte spesielt på betydningen av 
et litt annerledes tilbud for barn 
og unge.

– Dette setter vi stor pris på, 
og håper de som ikke har vært 
der vil komme og besøke an-
legget vårt og se hva vi driver 
med, oppfordret Hilde Valberg i 
motocrossklubben. 

POPULÆRE: Sie Gubba spilte lørdag 
kveld. I tillegg gjorde de en minikonsert 
på dagtid, så også minste tilhengerne 
fikk høre «Sånn e livet» og «Lynx`n».

TRAVLE DAMER: Aud Lutdal (t.h.) og 
Liv Østerli fra Saniteten på Frosta 
serverte flittig både rabarbrasuppe 
og «sildbætta» med flatbrød.

UNGE DANSERE: Frosta Danseklubb underholdt på scenen foran nærmere 1000 tilskuere. Litt skummelt, men de synes det gikk greit, skal vi tro danseparet Ola Aleksander Hegvold Hyndøy og Sara Moholt Risan. 

ILDSJELER: Frosta Motocrossklubb fikk tildelt årets ildsjelpris av Frosta kom-
mune. F. v: Robin Kjellstad, Hilde Valberg, Johan Valberg, Ragnhild Fossum (ny 
leder i klubben) og Jørund Fossum.

INGEN FESTIVAL UTEN POTET: Neset 
I.L. sto som arrangør av Frostadagen, 
og Niklas Stenhaug på gutter-16-laget 
solgte ivrig både poteter, salat og agurk.

Frostafestival med 
dans, sild og potet

TRØNDER-AVISA MANDAG 23. JULI 201216 KULTUR FROSTA Rock og dansemusikk trakk over 2.000

mennesker til Småland fredag og lørdag. - Vi er

kjempefornøyde, sier festivalsjef Stig Morten

Skjæran.

Allerede sent fredag kveld ble det klart at Frosta

Fjordfestival ville få et godt besøk i sitt første år.

Da var nesten 1.000 publikummere innom porten

for å høre Sjuende Far i Huset og Stage Dolls.

Lørdag fortsatte festivalen med Bugges Firo,

Hammers Harlem og Sie Gubba, og hit kom godt

over 1.000 gjester, på tross av at det var en

regntung kveld. Den nye festivalen har også

knyttet opp mot Frostadagen, så det var et

yrende folkeliv på Småland hele lørdagen.

Strømmet på med folk

Mens det fredag var rockefoten som trampet

takten på Småland, var det dansefoten som

hoppet rundt lørdag kveld. Hammers Harem,

Bugges Firo og Sie Gubba serverte god

dansemusikk utover kvelden, og folk bestemte

seg for å la regn være regn.

- Jeg var litt bekymret rundt kl. 21.00, det var

knapt 50 personer her da Bugges Firo spilte, sier

festivalsjef Stig Morten Skjæran. En time senere

var det over 1.000 til der.

Det var trangt inne i teltet helt til Sie Gubba

lokket fram publikummet og ba opp til dans.

Hammers Harem avsluttet kvelden med

populære coverlåter og allsangvennlig musikk.

- Faktisk hadde jeg trodd det ville komme færre

på lørdagskvelden enn fredag, men det ble

omvendt. Og at over 2.000 tok turen til vår første

festival er helt fantastisk, sier Skjæran, som

også er fornøyd med selve arrangementet,

innsatsen til de frivillige og festivalgjestene.

Rock- og dansemusikk

- Det har ikke vært noen surer miner, og ikke noe

bråk, sier han.
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Kombinasjonen rock og dans har tydeligvis slått

an hos frostingene, og det er allerede bestemt at

det blir ny Frosta Fjordfestival samme helg neste

juli.

- Vi er i gang med planlegging allerede, sier

Skjæran.

Litt spenning var det også rundt Frostadagen, da

den aldri har blitt arrangert på Småland og dette

området før. Etter lørdagen surret rykter om at

det var tidenes best besøkte Frostadag, også her

var langt over 1.000 mennesker på plass.

Tradisjon tro var det matservering, loddsalg og

ulike boder på Frostadagen. Noen av dem som

hadde nok å henge fingrene i var damene i det

lokale sanitetslaget. De stilte med både

rømmegrøt og klubb.

- Vi lager små «sildbætta» og rabarbrasuppe i

kopper som smakebiter, sier Aud Lutdal og Liv

Østerli mens de registrerer at matkøen strekker

seg langt utenfor teltet.

Folksomt var det også foran scenen denne

formiddagen. Spesielt de unge danserne i Frosta

Danseklubb ble møtt med stor jubel og mange

fotoapparat.

- Det gikk ganske bra, men vi bomma litt på

starten, sier Ola Aleksander Hegvold Hyndøy, og

dansepartner Sara Moholt Risan sier det var fordi

han satt å knøt skoene si da musikken startet.

Men duoen er fornøyde uansett, og de får

dessuten en ny sjanse til å vise seg fram neste

helg, når dansegruppa dra på neste

festivaloppdrag på MiG Tautra.

Årets ildsjel

De siste årene har ildsjelprisen på Frosta gått til

enkeltpersoner som har utvist sterkt engasjement for

lokalsamfunnet. I år bestemte kommunen å gi

ildsjelprisen til Frosta Motocrossklubb. Klubben ble

stiftet i 2007, og har lagt ned utallige dugnadstimer for

å få til og drive det fine anlegget sitt.

Trine Haug i Frosta kommune pekte spesielt på

betydningen av et litt annerledes tilbud for barn og unge.

- Dette setter vi stor pris på, og håper de som ikke har

vært der vil komme og besøke anlegget vårt og se hva vi

driver med, oppfordret Hilde Valberg i motocrossklubben.

Bildetekst: INGEN FESTIVAL UTEN POTET: Neset I.L. sto

som arrangør av Frostadagen, og Niklas Stenhaug på

gutter-16-laget solgte ivrig både poteter, salat og

agurk.|TRAVLE DAMER: Aud Lutdal (t.h.) og Liv Østerli fra

Saniteten på Frosta serverte flittig både rabarbrasuppe

og «sildbætta» med flatbrød.|ILDSJELER: Frosta

Motocrossklubb fikk tildelt årets ildsjelpris av Frosta

kommune. F. v: Robin Kjellstad, Hilde Valberg, Johan

Valberg, Ragnhild Fossum (ny leder i klubben) og Jørund

Fossum.|POPULÆRE: Sie Gubba spilte lørdag kveld. I

tillegg gjorde de en minikonsert på dagtid, så også

minste tilhengerne fikk høre «Sånn e livet» og

«Lynx`n».|UNGE DANSERE: Frosta Danseklubb

underholdt på scenen foran nærmere 1000 tilskuere.

Litt skummelt, men de synes det gikk greit, skal vi tro

danseparet Ola Aleksander Hegvold Hyndøy og Sara

Moholt Risan.

© Trønder-Avisa
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Trosset regnet på Småland
Stjørdals-Nytt. Publisert på nett 23.07.2012 11:17. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Share FROSTA: Været vår både kaldt, grått og

vått gjennom helga, men godt med publikum

strømmet likevel til Småland for Frosta

Fjordfestival i helga. Fredag inneholdt det beste

været.

Dørene til festivalen åpnet klokka 18 begge

kveldene, og under åpningen var det Sjuende far i

huset og Stage Dolls som underholdt publikum.

Lørdag sto Bugges Firo, Sie Gubba og Hammers

Harem på scenen. Countrydronningen Vibeke

Becca Grøtli Fossen skulle opprinnelig spilt

sammen med Sie Gubba, men var dessverre

forhindret fra å komme.

Likevel var det stor stemning på Småland. Da

Bugges Firo innledet lørdagskvelden var det stort

sett den eldre garde som våget seg ut på

danseområdet, men feststemte ungdommer

stormet ut med en gang Sie Gubba gjorde sitt

inntog. Velkjente låter som Odelsguten, Sånn E

Livet, Sommerfestival og Lynx'n fikk alle til å

synge med, og et annet høydepunkt var Alt Du Vil

Ha fra fjorårets Melodi Grand Prix.

Festivalen opplevde heller ikke de store uhellene eller

negative episodene, og det aller meste gikk rolig for seg.

Share

Legg til kommentar

Norsk lov gjelder ved innleggelse av kommentarer

Navn (må oppgis)

Epostadresse (må oppgis)

Tittel (må oppgis)

Send melding ved oppfølgende kommentarer

Vis ny kode

Send Avbryt JComments

© Stjørdals-Nytt

Se webartikkelen på http://ret.nu/oJKuWQYD
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familienytt
kr. 75,- for kontant oppgjør før innrykk,    kr. 100,- +mva ved fakturering

Du kan sende tekst og bilder til Familienytt via vår nettside 
www.frostingen.no eller på mail til produksjon@frostingen.no.

Husk å oppgi jubilantens fulle navn! 

Lokalavisa for Frosta

Produksjon:  
Frostingen ved
Ane Viken
tlf. 74 80 88 37 / 92 08 60 24
produksjon@frostingen.no

Trykk: 
Nr1 Adressa-Trykk Orkanger

Frostingen er en 
partipolitisk uavhengig 
avis. Redaktørplakaten, 
Vær Varsom plakaten 

og tekstreklame-
plakaten gir de etiske 
retningslinjer  som vi 

følger for god 
presseskikk. 

Eventuelle klager 
kan rettes til redaktør 
eller PFU- Pressens Fa-

glige Utvalg.

Redaktør:
Janne Hopmo 
mob. 74 80 88 35/ 40 40 07 99
janne@frostingen.no

Annonsekonsulent:
Irene Røkke 
tlf. 74 80 88 36/ 48 29 23 33
irene@frostingen.no

Annonsepriser 2012:
Pr. modulenhet: 
• sort/hvit kr. 400,-
• farger kr. 510,-
1 modul:
• 38mm x 71mm (1 spalter)
• 80mm x 34mm (2 spalter)

Fakturagebyr kr. 25,-

Annonsefrist:
mandag kl. 16.00

Abonnementspriser 2012:
Helårsabonnement : Kr 740,-
Halvårsabonnement: Kr 425,-
4-månedersabonnement: Kr. 290,-

7633 Frosta
Kontor: Banken
Tlf. 74 80 88 35 Fax: 74 80 88 39
E-post: frostingen@frostingen.no

torsDAG 2. AuGust 20124  FrostinGen

Martin Laugen i Sørgrenda fyl-
ler 1 år onsdag 1.august. Mormor 
og morfar på Ekne gratulerer med 
dagen!

B u r s d a g

Ann Marit og Aleksander Brænne fra Levanger fikk en datter ved 
Sykehuset Levanger 22.juli kl. 06.04. Jenta har fått navnet Malin, og 
veide 3.365 gram og målte 50 centimeter på strømpelesten ved fødselen. 
Amalie (2) er stolt storesøster.

N y f ø d t

Min kjære mor og svigermor, 
vår farmor, oldemor, tippoldemor 

og tante

 Mary Helene 
Oldervik

f. Kirknes

sovnet fredfullt inn i dag,
97 år gammel.

Frosta 26.juli 2012

Melvin Henry Bjørg

Tove Jan Atle
Stig Arild Inger
Bjørn Morten Bente
Anne Bjørn

Erik og Hanne, Ina og Frank,
Espen, Jørgen og Monika,
Stine og Kristoffer, Martin,

Silje, Marita og Anders,
Åse Anette og Stian,

Elise, Oda, Enya.

Millian, Eline.

Øvrige familie.

Et strevsomt liv har ebbet ut,
en flittig hånd har dovnet.

Din arbeidsdag har nå tatt slutt,
ditt gode hjerte sovnet.

Alle som vil følge mor til det siste 
hvilested, er velkommen i Frosta 
kirke fredag 3.august kl. 12.00, og 
til minnesamvær på Bjørkly bedehus. 
Like kjært som blomster er en gave 
til Frostatunet.

H j e r t e l i g  t a k k

Hjerteleg takk for blomster og 
gode ønsker på årmålsdagen.

Harald.

Takk for gaver, blomster og 
besøk den 27.juli.

Bergljot Faanes.

F r a b e d e l s e

Ønsker ingen oppmerksomhet.
Trygve.

Tusen takk til alle som bidro 
med god hjelp og støtte på 
Frostadagen. Både med rydding, 
gevinster, salg av rømmegrøt - 
klubb - sildbetta og lodd. Takk til 
Folkheim A/L for gratis leie av 
hus, og arrangementkomiteen 
for god hjelp. Saniteten solgte 
for kr. 48.300,- Tusen takk!

Styret.

V i  g i f t e r  o s s

Hver dag har sin lille glede.
Vår glede lørdag 04.08.12 er at vi 
gifter oss i Frosta kirke kl.14.00. En 
ekstra god glede er at vi skal feire 
dagen med famile, slekt og venner 
på Solvang. Vi gleder oss.
Hege Aakerholm og Terje Reitan.

August 2

Karin og Karen. Begge er nor-
diske former av Katarina, fra 
gresk katharos (ren, kysk). Karin 
ble først tatt i bruk i Sverige på 
1400-tallet som Kat(e)rin, utvi-
klet til Karin. Karen er dansk 
skrivemåte. I Norge finnes på 

1700-tallet Karine, Karen og 
Kari som døpenavn med Kari 
som utpreget norsk form. Kassi 
er kjælenavn. Karina har annen 
opprinnelse, fra latinsk carus = 
kjær, elsket.

Den 22. juni tok vi farvel med min 
onkel August. En avskjed i sangen 
og musikkens tegn, slik som han 
levde.

Han hadde vært syk ei tid og 
trekkspillet måtte bli liggende i kas-
sa si, men gleden av å høre musikk 
hadde han til det siste.

En av mine gode sommer-
minner er da August tok fram 
trekkspillet tidlig søndag formid-
dag, og fine toner kunne høres i 
Smålandsgrenda.  Etterpå kom han 
ofte på besøk til oss i Einarsve for 
en ”kaffesup”, alltid med nypolert 
bil og ofte med trekkspillkassa i 
bagasjerommet. Det kunne jo by 
seg en anledning til både sang og 
dans. 

August var vel selvlært og jeg 
minnes han hadde en Tandberg 
bandopptaker. På den tok han 
opp musikk som han siden lærte 
seg å spille. Jeg adopterte snart 
min mamma og onkel August sin 
musikksmak, og det var stor stas å 
få synge inn ”Frøken Johansen og 
jeg” på den samme bandopptageren 
som 4-5 åring. Selvsagt med August 
som akkompagnør.

Da jeg for noen år siden ringte 
August for å gratulere med dagen, 

spurte han midt i samtalen om jeg 
hadde litt tid.  Så spilte han en 
melodi som han nettopp hadde lært 
seg etter å ha tatt opp yndlingspro-
grammet sitt på band. Det som var 
viktig for ham var å fortelle histori-
en bak teksten til denne melodien. 
Den handlet om et skip, som en 
kjenning av ham ble forhindret fra 
å mønstre på, og som forliste på 
den samme turen.

Gjennom sine mange år som 
spillemann fikk August mange ven-
ner. Med familie, venner og musikk 
rundt seg, trivdes han alltid best.

Med diktet ” Minner om en spil-
lemann” av Oddbjørn Haugli, vil 
jeg gjerne hedre August sitt minne.

Minner om en spillemann
Til toner fra et trekkspill
vi danset man en gang.
Dets lyse, lette toner
de gledet oss hver gang.
Musikk gir liv og glede,
musikk er harmoni,
men ofte gir en spillemann
bort litt av sjela si.
I lystig lag, til langt på natt
en spillemann er med.

Han spiller det folk vil ha
mens tanker flyr av sted,
for bak en glad fasade
kan skjules dype sår
fra mange tunge stunder
og mange tunge år

En spillemann,
en gammel venn,
er ikke blant oss mer.
En låt med egne toner-
det kommer ikke flere.
Musikken hans vil leve,
nei, det er ingen tvil:
Hans toner er en arv
fra en spillemann sitt liv.

Vi vil så gjerne plante
en rose på hans grav
som takk for alle roser
han med musikken gav.
Nå sitter han og spiller
ved evighetens hav
på nye melodier
han tok med seg i sin grav

Anne-Grethe  

Til minne om August Jørstad

I fjor inviterte Janne og Kåre 
Anders Viktil til Frostamesse i 
låven. Det gjør de også i år. Lørdag 
og søndag slår de låvedørene opp. 
Janne Viktil mener det blir feil å kal-
le det ei ren alternativmesse. Selv 
om det som går under betegnelsen 
«alternativt» er representert med 
healing, kanalisering, massasje, 
tarotkort, ørelys og salg av diverse 
produkter. Lokale produsenter kan 
tilby sine varer; det være seg strik-
ketøy eller grønnsaksutsalg utenfor 
låven. 

Tove Einseth selger varer fra sin 

tidligere butikk på Klostergården, 
og Janne selv bidrar med samisk 
helbredelse. Andre stikkord for 
Janne er healing, kanalisering og 
medium. 

Mange av de som deltok i fjor, 
vil være til stede også i år, forteller 
Janne videre. De mest langveisfa-
rende gjestene er to massører som 
kommer fra Beitostølen. De er vant 
til å massere toppidrettsutøvere og 
vil gjerne «kna» heltids- og deltids-
frostinger, og andre. Barnebarnet 
har loppemarked, i år som i fjor. 

Frostamessa- alternativt og litt til

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 4.
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”Ord for helga:” 
Sabine Kjølsvik
Sogneprest i Stiklestad

Tilgivelse på alvor
«… og tilgi oss vår skyld, slik også 
vi tilgir våre skyldnere.» Slik sier vi 
hver gang vi ber Fadervår. Troen på 
tilgivelse er kjernen i den kristne 
tro. Gud tilgir oss våre feil på grunn 
av Jesus Kristus, og vi får tilgivelse 
og frelse helt uten å gjøre noe selv.
Men løftet om tilgivelse har to 
sider: Jesus krever at også vi skal til-
gi dem som gjør feil mot oss. Dette 
kravet utdyper Jesus i en lignelse i 
Matt 18. En tjener skyldte herren 
sin en formue. Tjeneren kunne ikke 
gjøre opp for seg, og han ba og try-
glet herren om barmhjertighet. Da 

fikk herren medfølelse med ham og 
etterga ham hele den store gjelden.
Utenfor døren møtte denne tjene-
ren en annen tjener som skyldte 
ham litt penger. Han krevde at han 
skulle betale tilbake alt, nå med en 
gang. Den andre tjeneren ba om 
tålmodighet, men han ble ikke 
bønnhørt, og den første tjeneren 
fikk kastet ham i fengsel. 
Han som selv hadde fått tilgitt en 
så stor gjeld, var ubarmhjertig og 
nektet å ettergi en mye mindre 
gjeld til en av sine med-tjenere. 
Da herren hørte om det, ble han 
sint og kastet ham i fengsel til han 

hadde tilbakebetalt alt.
Jesus krever at vi er barmhjertige. 
Når noen ber oss om tilgivelse, skal 
vi tilgi. For den skylden Gud etter-
gir oss, er mye større. 

Lensmannsnytt
Båter i drift
Lensmann Atle Matre forteller til Frostingen at poli-
tiet stadig får melding om båter i drift. Å finne fram 
til båtens eier er ikke alltid enkelt. Mange båter blir 
derfor liggende i påvente av at eier skal melde seg.  
I mars drev en kvit Pioner jolle på 8 fot i land på 
Tautra. I vinter, etter uværet, ble en eldre plastbåt, 
kvit utvendig og grønn innvendig, berget i Småland 
(12-13 fot).  En rød jolle, også Pioner, havnet på land 
på Frostaneset i Åsenfjorden. Og ved Kvitsandvika 
er det funnet en noe spesiell båt; også dette en 
rød Pioner, med produsert ved Bakelittfabrikken i 
Aurskog, nordøst for Oslo. 
- Mange båter er i drift mellom Åsen og Levanger. 
Ofte er det Frosta som griper fatt i saken og prøver 
å oppspore eier. Flere saker har løst seg og eier og 
båt er blitt forent, avslutter lensmannen. 

Frosta Fjordfestival og bil
Festivalen i Småland 20. og 21. juli gikk greit, fortel-
ler lensmannen, uten nevneverdige hendelser ut i 
fra et politiperspektiv. 
En bil som sto parkert ved festivalområdet ble imid-
lertid ramponert fredag kveld. Eieren fant bilen med 
knust frontrute, knust baklykt og skade på bak-
skjerm. Det hadde vært innbrudd i bilen. Saken er 
oversendt politiet i Stjørdal til etterforskning. Politiet 
er interessert i alle opplysninger om hendelsen. 

Promillekontroll
Tirsdag 31. juli ble det gjennomført en promillekon-
troll ved kommunehuset i en time på formiddagen. 
29 personer ble kontrollert; ingen med promille. 
Ett forenklet gebyr ble skrevet ut fordi føreren ikke 
hadde førerkortet med. 

Lørdag 4.august invite-
rer Rune Haug til tur med tau 
over Styggebreen og opp til 
Galdhøpiggen - Norges høyeste 
fjell.  Han forteller at han har valgt 
å begrense antallet deltagere til 15, 
noe som gjør turen barnevennlig, 
i og med at det ikke er så mange å 
ta hensyn til. Mange andre lag som 
går, kan være opp til 150 personer 
pr tau.

Fjellsko er nødvendig (og det er 

lurt å ha med gamasjer i tilfelle mye 
løssnø på breen). Vindtett jakke, 
ulltrøye, ull i sko (ikke bomull!), 
lue, votter/hansker, solkrem, mat 
og drikke. 

Rune forteller videre at han 
beregner 3 timer fra Juvasshytta 
og opp til toppen, fordelt over tre 
etapper. Samt pauser ved behov.

Ta kontakt med Rune (se egen 
annonse) for info om pris og tids-
punkter. 

Tur til Galdhøpiggen 2469moh

På hjemmesida til SDS Hansteen 
kan vi lese (noe omskrevet):

SDS ”Hansteen” er et flytende 
kulturminne, bygd i brytningstiden 
mellom seil og damp som Norges 
første forskningsskip i 1866. I dag 
er ”Hansteen” verdens eneste seil-
dampskip og verdens eldste fors-
kningsskip. 

Skipet er restaurert for nær-
mere 9 millioner kroner og står på 
Riksantikvarens liste over vernever-
dige fartøy! 

Formålet med å ivareta og 
restaurere skipet er at det skal 
være et flytende kulturminne 
som kan oppleves på turer på 
Trondheimsfjorden. Om bord får 
passasjerene høre historien om ski-
pet, de får se hvordan mannskapet 
bodde og de får se Kongesalongen 
der Kong Oscar II bodde da han 
brukte skipet som Kongeskip ved 
1000-årsmarkeringen av samlingen 

av Norge i 1872.

Ta gjerne på gammeldagse klær!

Odd Pedersen, leder i Småland 
båtforening, oppfordrer alle med 
båt, medlemmer av Småland 
Båtforening og andre, om å ledsa-
ge Hansteen den siste biten inn til 
brygga på Tautra. Hansteen ankom-
mer kaia litt før tolv på fredag, så 
folk i båter bør legger seg til utenfor 
klosteret i halv tolv-tida. 

- Gammelbåter med segl had-
de jo vært ekstra fint, sier Odd 
Pedersen, og gjerne klesdrakt fra 
gamle dager. Ta med flagg og flest 
mulig i hver båt. Og husk rednings-
vest, avslutter han. 

De som ikke er i båt, men som 
gjerne vil ta det ærverdige skipet i 
øyesyn, bør være ved kaia litt før 
tolv.

Ta vel i mot Hansteen!
Småland båtforening oppfordrer alle som 
har båt og anledning til å ta en båttur på 
fredag, til å gå Hansteen i møte og ønske 
den og dens passasjerer velkommen til 
Frosta og Tautra. Tautra er nemlig før-
ste stopp på sommerens 3-dagers cruise i 
Trondheimsfjorden.

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 5.
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Mali Hønnås og Marthe Vinge

I fjor fikk vi høre at Frosta Festivalen ble nedlagt, etter ni 
festivaler og ni år på Småland Kai. Flere frostinger og faste 
festivaldeltakere var redde det ikke kom til å bli flere festi-
valer i Småland. Ikke lenge etter ble det annonsert en ny. 
Frosta Fjordfestival ble opprettet av et arrangementsselskap 
med Stig Morten Skjæran som leder. I etterkant har Frosta 
Fjordfestival fått mye skryt, og flere mener det er den beste 
festivalen som har blitt holdt på Frosta.

Fredagskvelden var fylt med stemning og glede i Småland. 
Festivalhumøret var på topp, og musikken var veldig bra. 
Sjuende far i huset fikk æren av å starte showet, og senere 
på kvelden var det Stage Dolls som tok over scenen. Det var 
liv og allsang, slik det skal være på festival. Norges frodigste 
festival så ut til å bli en suksess, noe det også ble. Stage Dolls 

var også her i jula, og de har spilt i Småland flere ganger før. 
Vi håper de kommer tilbake og lager enda mer stemning. 

Under sjuende far i huset var det plass til å svinge seg litt 
rundt på dansegulvet. De spilte opp og laget god stemning. 

Frostadan i sjøkanten
Frostadan følger sine tradisjoner, med hopping i høyet, rid-
ning, utstilling av kjøretøy og klapping av dyr. I år var det 
Frosta Motorcrossklubb som stilte ut sine kjøretøy, i stedet for 
traktorer som har vært vanlig i tidligere utgaver av Frostadan. 

Men den største forandringen var valget av område: det 
var første gang arrangementet gikk av stabelen i Småland. 
Barna møtte opp, og hadde det gøy. I år var det også ei scene, 
rigget for Frosta Fjordfestival,  som ble brukt til underhold-

ning. Der var det dans fra de unge danserne til Alexandra 
Vårvik, og minikonsert med Sie Gubba. Sie Gubba lagde liv 
på scenen, og dette var god underholdning for både store og 
små. For de som skulle på festivalen om kvelden, var dette 
en smakebit av programmet. Sie Gubba er utrolig flinke til 
å spre glede med sangen, og allsang får de alltid til. 

Årets Ildsjelpris ble delt ut  denne dagen. Den gikk til 
Frosta Motorcrossklubb, som har gjort en stor innsats siden 
de kom i gang for noen år siden. De har fått med ungdom-
mer på noe helt annet enn vanlig sport, har skapt et tilbud 
for mange som ikke liker å springe rundt på en bane. Det 
er godt å se at det finnes andre alternativ enn kun handball 
og fotball på Frosta nå. På Frostadan fikk vi en smakebit av 
motorcross, dans, ridning og 4H. 

God stemning på festival og frostadag
Til tross for grått og trist vær braket det løs i Småland, da det fredag 20. 
og lørdag 21. juli var duket for Frosta Fjordfestival. Mange ivrige festival-
gjengere møtte opp og skapte god stemning på kaia under hele festivalen. 
Artistene var med på å gjøre dette til en minneverdig festival, og arran-
gørene har gjort en fantastisk jobb med å sy det hele sammen. Midt oppi 
det hele var Frostadan.

Folk så ut til å kose seg inni teltet. Her kunne man finne kjentfolk, både tilreisende, fastboende, deltidsfrostinger og utflyt-
tet frostinger.

Inne i teltbaren fant vi bak ”spakene” Eirik Veimo, Marianne 
F. Aatlo, Merete Nordskag og Marie Viken.

Torstein Flakne, på gitar, satte publikum i stemning.
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Neset fotballklubb tok i år på seg det tekniske ansvaret 
for Frostadagen. Dagfinn Tingstad fra Neset og Gunnar 
Stenhaug (koordinator) er godt fornøyd. Småland egner 
seg godt til Frostadagen, og gjerne samme helg som Frosta 
Fjordfestival, er konklusjonen fra flere av aktørene. 

Rune Logstein

Dagfinn og Gunnar er enige om at arrangementet ble meget bra, både i form av 
oppmøte fra publikum og utstillere og omsetning. Neset hadde hovedansvaret for 
arrangementet, og hadde også grønnsaksutsalg, kiosksalg og salg av Neset-effekter. 
For Neset blir de et greit overskudd fra arrangementet, ifølge Dagfinn. Småland 
viste seg å være et fint område for Frostadagen, spesielt når infrastrukturen til 
Fjordfestivalen allerede var på plass, med telt og scene og alt som hører til. Gunnar 
synes det er viktig å slå fast at aktørene samarbeidet bra, det var vanskelig å se 
at det var forskjellige aktører i aktivitet. Neset hadde til sammen 150 frivillige i 
aksjon i løpet av helga. Hvor mange besøkende som var i Småland på Frostadagen 
er vanskelig å anslå, men på parkeringen sto det 500 bilder på det meste. 

Mange aktører
Sanitetsforeningen er godt fornøyd med matsalg og inntektene derfra. Gerd Viken 
synes Småland var en fin plass for både matutsalg og Frostadagen. Saniteten har 
faktisk aldri solgt så mye mat som i Småland og skryter av tilretteleggingen på 
området. 4H hadde også matutsalg, de solgte som vanlige nydelige sveler. Ifølge 
Gunnar Stenhaug bidro følgende lag, organisasjoner og bedrifter med stand og utsalg 
på Frostadagen: Saniteten, 4H, Audhild Kvannli, Sie Gubba, Trekkspillklubben, 
Norges Lotteforbund, Berget det Blå, Frosta Motorcrossklubb, Frivillighetssentralen, 
Livsglede for eldre, Landsforeningen for trafikkskadde, Winges Service A/S, Klovner 
(Stian Vik), Frosta danseklubb, Bamses trafikkskole, Frosta Jeger og fisk, Lavende 
såpesalg.  Konklusjonen fra aktørene er at Frostadagen også bør arrangeres neste 
år, på samme sted, samme helg som det arrangeres festival der. 

Festivalen er unnagjort og Stig 
Morten kan endelig slappe av etter 
noen hektiske uker og måneder.

Ifølge Stig Morten Skjæran, 
leder for festivalen, ble det 
på alle måter en bra festival i 
Småland den 20. og 21. juli. På 
tross av surt og kaldt vær ble 
det bra oppmøte og en meget 
bra fest. Stig Morten anslår at 
cirka 3 000 var innom, på fre-
dags- og lørdagskvelden og 
på dagtid på lørdag. Så langt 
ser det ut til at festivalen går i 
balanse, rent økonomisk. 

Rune Logstein

 - Fem måneder tok det, fra ideen ble unn-
fanget til festivalen ble gjennomført. Det er 
kort tid, men det gikk bra, sier festivalsjef 
Stig Morten Skjæran. 

Et bra team i Frosta Arrangement AS og 
mange frivillige skal ha æren for at det gikk 
bra. Neset fotballklubb gjorde også en god 
innsats. Stig Morten synes mye med festiva-
len ble vellykket. Maten fra Jørn og Ståle fra 
Tautra var god, med et lokalt tilsnitt. Det er 
fint at det kan serveres mat som grislæms og 
tangsuppe. Renholdet på festivalen fungerte 
meget bra. Selv om det var mye regn, var det 
gode forhold på toalettene. Asfalt i stedet for 
grus gjør at man slipper gjørme og søle. En 
festivalgjenger mente at gulvene på toalettene 
var så rene at han kunne spist middagen sin 
der, ler Stig Morten. 

Festival også neste år
-Det blir nok festival også neste år, det må vi 
få til. På Frosta er det plass til to festivaler: 
MiG Tautra og en festival i Småland, mener 
Stig Morten. I Småland har vi også en fordel 
ved at Hallbjørn Stenhaug i mange år har 
gjort en stor innsats. Han har satt Småland 
på kartet med festivalen han stod i spissen 
for i flere år. For oss som arrangerer er det 
viktig å få til en festival som samler frostinger 
og hyttefolk på Frosta til en god fest midt på 
sommeren, mener Stig Morten. Neste års 
festival skal bli enda bedre, da blir det også 
bedre tid til planlegging av det hele. 

Røde tall i Trøndelag
Festivaldrift i Trøndelag viser seg å være en 
risikabel bransje, værgudene er lunefulle. 
Festivaldrift på Frosta har hittil ikke vært 
spesielt innbringende.  Likevel ser det ut til 
at sommerens to festivaler på Frosta greier 
seg sånn noenlunde sammenlignet med noen 
av de mange andre festivalene i Trøndelag 
denne sommeren. Adresseavisen skriver på 
tirsdag at Storåsfestivalen, Levanger Live og 
Sommerfestivalen i Selbu alle går med store 
underskudd. Også andre festivaler har røde 
tall. At dette vil få betydning for antallet fes-
tivaler til neste år, er opplagt. For Frosta sin 
del er det grunn til å tro at det er grunnlag 
for to festivaler også neste år. Frostingen kom-
mer tilbake med omtale av MiG neste uke. 

Suksess for Frostadagen

Frosta Fjordfestival - 
vellykket nykommer

Årets Ildsjelpris gikk til Frosta Motorcrossklubb. Trine Haug delte ut prisen. Her er Frosta Motorcrossklubb representert ved: F.v. Robin Kjelstad, Hilde S. Valberg, Johan Valberg, Ragnhild 
Fossum, Jørund Fossum, Teodor Valberg, Line B. Reitan, Tørres Valberg, Preben Fossum, Daniel Kjelstad.

Ildsjelprisen 2012

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 10.
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Festivalvinnere uten støtte
Adresseavisen 1. Publisert på trykk 02.08.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 5.

Torsdag 2. august 2012 Nyheter Kultur 5
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Tildelinger fra fylkesutvalget til Storås

- Storåshar
levert sombestilt

Til tross for konkurs i 2009, kommunal
redningsaksjon i 2010, avlysning i 2011
og millionsmell i 2012 fortsatte rekord-
utbetalingene til Storåsfestivalen.

Fylkes-
ordfører
Tore O.
Sandvik:

Festivalkrisen

Avventer: -Vi må få se de offisielle rapportene før vi konkluderer om fremtiden til Storåsfestivalen, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Storåsfestivalen har siden
opprettelsen i 2004 vært
vinneren i kampen om midler
fra fylkeskommunen i
Sør-Trøndelag. I 2011mottok
festivalen nesten 200 000 mer
enn nummer to på listen.
Også etter den første konkursen
i etterkant av festivalen i 2009
og de påfølgende problemene
fortsatt fylkeskommunen å satse
tungt på festivalen. Fylkesordfø-
rer Tore O. Sandvik (AP) forsva-
rer støtten med at Storås har
«vært en god og alternativ festi-
val som har bidratt til god kultu-
rutvikling og hatt gode ringvirk-
ninger i lokalsamfunnet».
– Den viktigste grunnen til

støtten er at Storås har vært en
god festival og skapt gode opp-
levelser og bidratt også i nasjo-
nal sammenheng, sier Sandvik.
Gikk det prestisje i tildelin-

gene, selv da det gikk dårlig de
siste årene?
– Nå må du ikke skrive om

historien. Det å si at det var kva-

litetsmessig dårlig program er
ingen objektiv sannhet. Publi-
kumssvikten haddemange årsa-
ker. Storås leverte på områdene
vi stilte krav til.

Profilkritikk
Sviktende forhåndssalg i 2011

ble heller ikke tatt somet tegnpå
sviktende kvalitet. Sandvik me-
ner at den nye hverdagen festi-
valene står overfor tilsier at pu-
blikum er tregere med å kjøpe
billetter og det derfor ikke
kunne ses på som en indikator
for sviktende oppslutning.
– Ingen kan vite hvordan det

ville gått i 2011 om det ikke ble
avlyst, sier han.
Sandvik mener festivalen har

levert som bestilt og vært en
unik kulturopplevelse.
– For å bli en suksess må du

tilby noe unikt og spesielt. Vi

ville ikke fortsatt å støtte Storås
om de leverte et program ingen
ville ha eller om man lagde noe
identiskmed alle andre.
Til tross for dette rettet fylkes-

rådmannens i 2010 kritikk mot
Storås for å ha svekket eget om-
dømme og lagt seg på en tryg-
gere profil. « … så langt kanman
ikke si at festivalen skiller seg ut
fra de øvrige pop- og rockfesti-
valene her til lands» sto det i
innstillingen som kun ville be-
vilge 150 000 kroner av de
450 000 Storåsfestivalen hadde
søkt om.Et flertall i Fylkesutval-

get valgte likevel å sette innstil-
lingen til side og bevilge hele sø-
knadssummen.

– Et hjertebarn
Medlem av fylkesutvalget Tor-
hild Aarbergsbotten (H) mener
innsigelsene ble oversett. Hun
støttet fylkesrådmannens for-
slag og stemte imot å øke støtten
til 450 000 i 2010
– Kritikken fra fylkesrådman-

nen har på ingen måte blitt tatt
hensyn til. Det har blitt stilt få
kritiske spørsmål og få eller in-
gen krav til festivalen fra det po-
litiske flertallet annet enn at om-
dømmet måtte forbedres fra
2008 til 2009.
Hun mener det er forståelig å

stille spørsmål ved om festivalen
har blitt ekstra tilgodesett.
– Det har hele tiden vært AP

med fylkesordføreren i spissen
som har vært de ivrigste for-
kjemperne for festivalen.
Også fylkestingsrepresentant

og medlem i kulturkomiteen
LarsGjedebo (FRP)mener festi-
valen har fått for stor tillit.
– Storåsfestivalen skulle vært

avlivet i 2009, men som AP's
hjertebarn fikk den fortsatt stor-
parten av kaka. Den måtte støt-
tes opp under uansett hvordan
det gikk, sier han.
MARKUS TOBIASSEN 07 200
markus.tobiassen@adresseavisen.no

Festivalvinnereutenstøtte
Tydalsfestivalen og Frosta
Fjordfestival skiller seg ut i
et festivalmarked preget
av røde tall.

– Vi hadde et veldig bra resul-
tat i fjor og har fulgt opp med
en økning i antall besøkende
på cirka12 prosent i år, sier fes-
tivalsjef Mathias Johnsen i Ty-
dalsfestivalen.
I fjor fikk festivalen et over-

skudd på nærmere 600 000
før skatt og utbetalinger til lo-
kale frivillige.På grunn av økte
kostnader blir årets overskudd

mindre, men festivalsjefen er
likevel godt fornøyd.
– Vi ser på dette som en

oppbyggingsfase. Vi vil pre-
sentere overskuddoggjøre oss
mer synlige – også på en na-
sjonal arena etter hvert, sier
Johnsen.
– Kommunen ser at det er

mindre behov for tilskudd enn
tidligere, det tar vi som et godt
tegn.Vi har ikke noe ønske om
støtte så lenge man kan drive
rasjonelt og med overskudd,
sier Johnsen.
Frosta Fjordfestival gikk av

stabelen for første gang i år, og
kan også vise til overskudd.
– Vi har ikke alle resultatene

på plass, men vi vet vi gikk i
pluss. Det er ikke snakk om
mange tusen kroner, men vi
havnet på rett side, sier festi-
valsjef StigMorten Skjæran.
Festivalen har tatt en beslut-

ning på at den ikke ønsker å
motta offentlig støtte.
– Vi bestemte at vi måtte

være liv laga uten kommunal
støtte, hvis ikke ville det være å
holde oss kunstig i live, sier
festivalsjefen.

Tydalsfestivalen og Frosta Fjordfestival skiller seg

ut i et festivalmarked preget av røde tall.

-

Vi hadde et veldig bra resultat i fjor og har fulgt

opp med en økning i antall besøkende på cirka

12 prosent i år, sier festivalsjef Mathias Johnsen

i Tydalsfestivalen.

I fjor fikk festivalen et overskudd på nærmere

600

000 før skatt og utbetalinger til lokale frivillige.

På grunn av økte kostnader blir årets overskudd

mindre, men festivalsjefen er likevel godt

fornøyd.

-

Vi ser på dette som en oppbyggingsfase. Vi vil

presentere overskudd og gjøre oss mer synlige -

også på en nasjonal arena etter hvert, sier

Johnsen.

-

Kommunen ser at det er mindre behov for

tilskudd enn tidligere, det tar vi som et godt tegn.

Vi har ikke noe ønske om støtte så lenge man

kan drive rasjonelt og med overskudd, sier

Johnsen.

Frosta Fjordfestival gikk av stabelen for første

gang i år, og kan også vise til overskudd.

-

Vi har ikke alle resultatene på plass, men vi vet

vi gikk i pluss. Det er ikke snakk om mange

tusen kroner, men vi havnet på rett side, sier

festivalsjef Stig Morten Skjæran.

Festivalen har tatt en beslutning på at den ikke

ønsker å motta offentlig støtte.

-

Vi bestemte at vi måtte være liv laga uten
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kommunal støtte, hvis ikke ville det være å holde

oss kunstig i live, sier festivalsjefen.

© Adresseavisen
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God stemning på festival
Frostingen. Publisert på nett 02.08.2012 15:14. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Av Mali Hønnås og Marthe Vinge, Til tross for

grått og trist vær braket det løs i Småland, da det

fredag 20. og lørdag 21. juli var duket for Frosta

Fjordfestival.

Mange ivrige festivalgjengere møtte opp og

skapte god stemning på kaia under hele

festivalen. Artistene var med på å gjøre dette til

en minneverdig festival, og arrangørene har gjort

en fantastisk jobb med å sy det hele sammen.

Midt oppi det hele var Frostadan.

Trostein Flakne fra Stage Dolls satte publikum i

stemning under første utgave av Frosta

Fjordfestival. I fjor fikk vi høre at Frosta Festivalen

ble nedlagt, etter ni festivaler og ni år på

Småland Kai. Flere frostinger og faste

festivaldeltakere var redde det ikke kom til å bli

flere festivaler i Småland. Ikke lenge etter ble det

annonsert en ny. Frosta Fjordfestival ble

opprettet av et arrangementsselskap med Stig

Morten Skjæran som leder. I etterkant har Frosta

Fjordfestival fått mye skryt, og flere mener det er

den beste festivalen som har blitt holdt på

Frosta. Fredagskvelden var fylt med stemning og

glede i Småland. Festivalhumøret var på topp, og

musikken var veldig bra. Sjuende far i huset fikk

æren av å starte showet, og senere på kvelden

var det Stage Dolls som tok over scenen. Det var

liv og allsang, slik det skal være på festival.

Norges frodigste festival så ut til å bli en

suksess, noe det også ble. Stage Dolls var også

her i jula, og de har spilt i Småland flere ganger

før. Vi håper de kommer tilbake og lager enda

mer stemning. Under sjuende far i huset var det

plass til å svinge seg litt rundt på dansegulvet.

De spilte opp og laget god stemning.

Frostadan i sjøkanten Frostadan følger sine

tradisjoner, med hopping i høyet, ridning,

utstilling av kjøretøy og klapping av dyr. I år var

det Frosta Motorcrossklubb som stilte ut sine

kjøretøy, i stedet for traktorer som har vært vanlig

i tidligere utgaver av Frostadan. Men den største

forandringen var valget av område: det var første gang

arrangementet gikk av stabelen i Småland. Barna møtte

opp, og hadde det gøy. I år var det også ei scene, rigget

for Frosta Fjordfestival, som ble brukt til underholdning.

Der var det dans fra de unge danserne til Alexandra

Vårvik, og minikonsert med Sie Gubba. Sie Gubba lagde

liv på scenen, og dette var god underholdning for både

store og små. For de som skulle på festivalen om

kvelden, var dette en smakebit av programmet. Sie

Gubba er utrolig flinke til å spre glede med sangen, og

allsang får de alltid til. Årets Ildsjelpris ble delt ut denne

dagen. Den gikk til Frosta Motorcrossklubb, som har

gjort en stor innsats siden de kom i gang for noen år

siden. De har fått med ungdommer på noe helt annet

enn vanlig sport, har skapt et tilbud for mange som ikke

liker å springe rundt på en bane. Det er godt å se at det

finnes andre alternativ enn kun handball og fotball på

Frosta nå. På Frostadan fikk vi en smakebit av

motorcross, dans, ridning og 4H.

Dans på lørdagskvelden Lørdag kveld åpnet Bugges Firo

med et flott show. De skapte herlig stemning og flere

fikk vrikket litt på dansefoten til gode, gamle slagere.

Senere var det Sie Gubbas tur til å rocke kaia i Småland.

Regnet stoppet ikke feststemte festivaldeltakere, som

ivrig danset swing og sang med på de kjente låtene.

Som avslutning på festivalen spilte Hammers Harem opp

til dans. Humøret og trykket holdt seg høyt gjennom hele

kvelden. Etter en flott festival var det ikke annet enn

positive tilbakemeldinger å spore blant deltakerne. Det

var stor enighet om at festivalarrangørene kunne si seg

storfornøyd med arrangementet, og man håper på en

like fantastisk reprise til neste år. Tilbakemeldingene for

Frostadan lå i samme positive gate; både fra deltagere

og publikum.

© Frostingen

Se webartikkelen på http://ret.nu/h82jnA8h
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Steinkjerfestivalens rekordoverskudd
Trønder-Avisa. Publisert på trykk 03.08.2012. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.
Per-Magne Midjo. Side: 14,15.

Flere nordtrøndere
går på biblioteket
De nordtrønderske folkebi-
bliotekene hadde 719.982 
besøkende i 2011. Det be-
tyr at hver nordtrønder gikk 
på biblioteket 5,4 ganger i 
løpet av fjoråret. Dette er 
en solid økning fra 2010, 
da det var 651.119 biblio-
tekbesøk. Hver nordtrønder lånte 4,8 bøker og 
andre medier fra bibliotekene i 2011. Utlånet 
økte i Frosta, Grong, Inderøy, Meråker, Nam-
dalseid, Namsskogan og Verdal. Fylkesråd Terje 
Sørvik (bildet) for kultur og regional utvikling 
mener at bedre åpningstider og gode lokaler har 
mye å si for bibliotekene.

Min kamp på
topp 10-liste 
«Min kamp. Første bok» figurerer denne uka i en 
av The Guardians ti på topplister. Der utpekes 
huset til Knausgårds far som et av de husene 
som er best beskrevet i litteraturen. («Top 10 
best homes in literature»). De øvrige ni bø-
kene består av gamle og moderne klassikere 
som «Great Expectations» av Charles Dickens, 
«Wuthering Heights» av Emily Bronté, og «Great 
Jones Street» av Don DeLillo.

Attenborough og 
Björk gjør film

■ STEINKJER

Det kokte i Rismelen lørdag 30. juni da 4.000 
elleville publikummere lot seg rive med av 
Kaizers Orchestra under Steinkjerfestivalen. 
Resultatet ble et overskudd på en halv mil-
lion kroner.

Steinkjerfestival

Per-Magne Midjo
midjo@t-a.no / Tlf. 93019045

– Vårt beste resultat noensinne. 
Jeg er så glad. Det føles så godt. 
Ikke minst med tanke på at vi en-
delig ser ut til å funnet formelen 
for hva som skal til for å tilfreds-
stille vårt publikum. Nå er det 
bare å kjøre på videre. Men vi 
skal ha noen form for «bonanza». 
Vi skal fortsette i samme spor, be-
dyrer Svein Bjørge.

Steinkjerfestivalen fikk en 
pangstart i 2006 da drøyt 5.000 

publikummere kjøpte festival- 
eller dagpass for å få med seg 
Dumdum Boys og Seigmen som 
headlinere. Pangstarten ga visjo-
ner om gylne år med flere, store 
konsertopplevelser i vente. Men 
da festivalen nærmest regnet 
bort året etterpå, ble mange av 
visjonene lagt på is.

Nøktern linje
– Etter det har det gått litt opp 
og ned, med årets festival som 
det desiderte høydepunktet så 
langt. At artister og publikum 

har skrytt festivalen opp i sky-
ene, har skjedd før. Men i år ga 
det seg endelig utslag i et publi-
kumsbesøk som er det nest stør-
ste siden åpningsåret 2006, sier 
Svein Bjørge.

Han er allerede godt i gang 
med bookingen for neste år og 
vil ikke utelukke en internasjo-
nal storhet som headliner.

– Men det handler om hvilken 
artist til hvilken pris. Vi skal 
ikke gå i noen økonomisk felle. Vi 
skal fortsette den nøkterne linja 
som vi har holdt de siste årene, 
bedyrer han.

Varsellampa blinker
Nøktern linje har arrangørene 
av Vømmølfestivalen hatt i alle 
år. Uten hokus pokus av noe slag, 
har festivalen gått med store 
overskudd hvert eneste år. Men 
nå blinker varsellampa.

Antall publikummere på 
vømmølfesten i Folkeparken lør-
dag kveld har sunket fra 7.400 i 
2010 via 5.500 i 2011 til 4.700 i år. 

PUBLIKUMSMAGNET: Vokalist Janove Ottesen  og Kaizers Orchestra trakk 4.000 publikummere til årets Steinkjerfestival.

LONDON: Naturfilmens nestor, Sir David At-
tenborough (bildet), tar hjelp av den islandske 
popsangeren Björk for å gjøre en dokumentar 
om musikkens evolusjon. Filmen regisseres av 
Louise Hopper og skal vises på britiske Chanel 
4, melder The Guardian. I filmen skal Björk og 
Attenborough beskrive musikkens utvikling i 
spesielt menneskenes samfunn. Men de kommer 
også til å se på eksempelvis hvalsang og under-
søke hvordan musikk fungerer hos dyr. (NTB)

Rockemusikere
protesterer mot Putin
LONDON: En gruppe britiske pop- og rockemu-
sikere, blant dem Pete Townshend og Pet Shop 
Boys, krever at president Vladimir Putin sørger 
for en rettferdig rettssak mot jentebandet Pussy 
Riot. Den russiske presidenten kommer til Lon-
don torsdag for å være til stede under OL. Han 
skal dessuten møte den britiske statsministeren 
David Cameron. (NTB)

Antonsen klar 
kong Arthur-rollen

OSLO: 20. september 
går teppet opp for Nor-
gespremieren på musi-
kalen «Monty Python›s 
Spamalot» på Folke-
teateret i Oslo. I ho-
vedrollen finner vi Atle 
Antonsen som Kong Ar-
thur. Kvartetten Espen 
Beranek Holm, Trond 
Espen Seim, Anders 
Baasmo Christiansen 
og Håvard Bakke stil-
ler i rollene som hans 
våpendragere. (NTB)
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ens rekordoverskudd

Overskuddet har gått samme vei 
fra én million kroner i i 2010 via 
620.000 kroner i 2011 til 450.000 
kroner i år.

– Vi registrerer utviklingen 
og tar signalene på alvor. Hvilke 
grep vi skal ta, skal diskuteres på 
det samlede evalueringsmøtet for 
sommerens arrangementer som 
vi skal ha i september. Når det 
er sagt må vi også innse at det er 
vanskelig å matche stjerneårene 
vi hadde i 2008 og 2010, kommen-
terer Geir Ove Sagvold i arrangø-
ren Verdal IL.

Positiv Inderøyfest
Per Kvistad Uddu i Inderøyfest 
kan glede seg over et overskudd. 
2.100 solgte billetter i premiere-
året 2011 økte til 3.800 solgte bil-
letter i år. Fjorårets overskudd 
på drøyt 20.000 kroner økte til 
drøyt 100.000 kroner i år.

– Veldig gledelig. Inderøynin-
gene har tatt godt imot festivalen 
og vi har funnet en helg – andre 
helga i juni – som egner seg 

veldig bra. Vi vil fortsette vårt 
fokus på å involvere alle gren-
desamfunnene, lover Kvistad 
Uddu.

Opp og ned på Frosta
Frosta Fjordfestival kunne glede 
seg over et overskudd på nesten 
50.000 kroner, mens MiG Tautra 
må bokføre et underskudd på 
nesten 100.000 kroner.

– En kjempestart. En skikke-
lig pådriver til neste års festival, 
smiler en fornøyd Stig Morten 
Skjæran i Frosta Fjordfestival.

– Selv om vi gikk underskudd, 
har MiG Tautra utviklet seg til å 
bli en festival som folk kommer 
tilbake til. Og vi vet hvilke tiltak 
som skal til for å gjøre oss mer 
attraktive. Ikke minst gjelder det 
festivalcampen som skal bygges 
ut. Stadig flere ønsker å overnat-
te på Tautra de dagene festivalen 
varer, opplyser Øyvind Løvrød.

Hvor stor underskuddet på 
Levanger Live, blir ikke klart før 
senere på høsten. Det er tidligere 
antydet et underskudd på minst 
én million kroner.

■ FESTIVALTALLENE
  Publikum Økonomisk res. Off. støtte
Steinkjerfestivalen 7.000 + ca. 500.000 750.000
Vømmølfestivalen 4.800  + ca. 450.000 0
Inderøyfest 3.800 + ca. 100.000 550.000
MiG Tautra 4.000 – ca. 100.000 190.000
Frosta Fjordfestival 2.000 + ca. 50.000 0
Levanger Live 2.000 – ca. 1.000.000 0

KJEMPESTART: Frosta Fjordfestival med Stig Morten Skjæran som ildsjel 
og Stage Dolls og Sie Gubba som de første headlinerne kan glede seg over 
nesten 50.000 i overskudd.

GLAD: Per Kvistad Uddu kan vise til gledelige 100.000 i overskudd etter 
årets Inderøyfest. 

ENDELIG: Festivalsjef Svein Bjørge er fornøyd med overskuddet på cirka. 
500.000. I år ble endelig publikumsbesøket nesten like bra som åpnings-
året 2006.

FOTO: JOHAN ARNT NESGÅRD

VØMMØLPÆNG: Vømmølfestivalen gikk med cirka 450.000 kroner  i over-
skudd uten å ha mottatt offentlig støtte.

FREDAG 3. AUGUST 2012 TRØNDER-AVISA 15KULTUR STEINKJER Det kokte i Rismelen lørdag 30. juni

da 4.000 elleville publikummere lot seg rive med

av Kaizers Orchestra under Steinkjerfestivalen.

Resultatet ble et overskudd på en halv million

kroner.

- Vårt beste resultat noensinne. Jeg er så glad.

Det føles så godt. Ikke minst med tanke på at vi

endelig ser ut til å funnet formelen for hva som

skal til for å tilfredsstille vårt publikum. Nå er det

bare å kjøre på videre. Men vi skal ha noen form

for «bonanza». Vi skal fortsette i samme spor,

bedyrer Svein Bjørge.

Steinkjerfestivalen fikk en pangstart i 2006 da

drøyt 5.000 publikummere kjøpte festivaleller

dagpass for å få med seg Dumdum Boys og

Seigmen som headlinere. Pangstarten ga visjoner

om gylne år med flere, store konsertopplevelser i

vente. Men da festivalen nærmest regnet bort

året etterpå, ble mange av visjonene lagt på is.

Nøktern linje

- Etter det har det gått litt opp og ned, med årets

festival som det desiderte høydepunktet så langt.

At artister og publikum har skrytt festivalen opp i

sky-ene, har skjedd før. Men i år ga det seg

endelig utslag i et publikumsbesøk som er det

nest største siden åpningsåret 2006, sier Svein

Bjørge.

Han er allerede godt i gang med bookingen for

neste år og vil ikke utelukke en internasjonal

storhet som headliner.

- Men det handler om hvilken artist til hvilken

pris. Vi skal ikke gå i noen økonomisk felle. Vi

skal fortsette den nøkterne linja som vi har holdt

de siste årene, bedyrer han.

Varsellampa blinker

Nøktern linje har arrangørene av

Vømmølfestivalen hatt i alle år. Uten hokus

pokus av noe slag, har festivalen gått med store

overskudd hvert eneste år. Men nå blinker

varsellampa.

Antall publikummere på vømmølfesten i Folkeparken

lørdag kveld har sunket fra 7.400 i 2010 via 5.500 i

2011 til 4.700 i år. Overskuddet har gått samme vei fra

én million kroner i i 2010 via 620.000 kroner i 2011 til

450.000 kroner i år.

- Vi registrerer utviklingen og tar signalene på alvor.

Hvilke grep vi skal ta, skal diskuteres på det samlede

evalueringsmøtet for sommerens arrangementer som vi

skal ha i september. Når det er sagt må vi også innse at

det er vanskelig å matche stjerneårene vi hadde i 2008

og 2010, kommenterer Geir Ove Sagvold i arrangøren

Verdal IL.

Positiv Inderøyfest

Per Kvistad Uddu i Inderøyfest kan glede seg over et

overskudd. 2.100 solgte billetter i premiereåret 2011

økte til 3.800 solgte billetter i år. Fjorårets overskudd på

drøyt 20.000 kroner økte til drøyt 100.000 kroner i år.

- Veldig gledelig. Inderøyningene har tatt godt imot

festivalen og vi har funnet en helg - andre helga i juni -

som egner seg veldig bra. Vi vil fortsette vårt fokus på å

involvere alle grendesamfunnene, lover Kvistad Uddu.

Opp og ned på Frosta

Frosta Fjordfestival kunne glede seg over et overskudd

på nesten 50.000 kroner, mens MiG Tautra må bokføre

et underskudd på nesten 100.000 kroner.

- En kjempestart. En skikkelig pådriver til neste års
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festival, smiler en fornøyd Stig Morten Skjæran i

Frosta Fjordfestival.

- Selv om vi gikk underskudd, har MiG Tautra

utviklet seg til å bli en festival som folk kommer

tilbake til. Og vi vet hvilke tiltak som skal til for å

gjøre oss mer attraktive. Ikke minst gjelder det

festivalcampen som skal bygges ut. Stadig flere

ønsker å overnatte på Tautra de dagene

festivalen varer, opplyser Øyvind Løvrød.

Hvor stor underskuddet på Levanger Live, blir

ikke klart før senere på høsten. Det er tidligere

antydet et underskudd på minst én million

kroner.

 FESTIVALTALLENE

Publikum; Økonomisk res.; Off. støtte

Steinkjerfestivalen; 7.000; + ca. 500.000;

750.000

Vømmølfestivalen; 4.800; + ca. 450.000; 0

Inderøyfest; 3.800; + ca. 100.000; 550.000

MiG Tautra; 4.000; - ca. 100.000; 190.000

Frosta Fjordfestival; 2.000; + ca. 50.000; 0

Levanger Live; 2.000; - ca. 1.000.000; 0

Bildetekst: PUBLIKUMSMAGNET: Vokalist Janove

Ottesen og Kaizers Orchestra trakk 4.000 publikummere

til årets Steinkjerfestival.|ENDELIG: Festivalsjef Svein

Bjørge er fornøyd med overskuddet på cirka. 500.000. I

år ble endelig publikumsbesøket nesten like bra som

åpningsåret 2006.|VØMMØLPÆNG: Vømmølfestivalen

gikk med cirka 450.000 kroner i overskudd uten å ha

mottatt offentlig støtte.|GLAD: Per Kvistad Uddu kan vise

til gledelige 100.000 i overskudd etter årets

Inderøyfest.|KJEMPESTART: Frosta Fjordfestival med Stig

Morten Skjæran som ildsjel og Stage Dolls og Sie Gubba

som de første headlinerne kan glede seg over nesten

50.000 i overskudd.

© Trønder-Avisa
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Nå kan han endelig smile
Trønder-Avisa. Publisert på nett 03.08.2012 09:01. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Steinkjerfestivalen gikk en halv million i

overskudd i år. Det kokte i Rismelen lørdag 30.

juni da 4.000 elleville publikummere lot seg rive

med av Kaizers Orchestra under

Steinkjerfestivalen.

Resultatet ble et overskudd på en halv million

kroner.

- Vårt beste resultat noensinne. Jeg er så glad.

Det føles så godt. Ikke minst med tanke på at vi

endelig ser ut til å funnet formelen for hva som

skal til for å tilfredsstille vårt publikum. Nå er det

bare å kjøre på videre. Men vi skal ha noen form

for bonanza. Vi skal fortsette i samme spor,

bedyrer Svein Bjørge.

Fikk pangstart

Steinkjerfestivalen fikk en pangstart i 2006 da

drøyt 5.000 publikummere kjøpte festival- eller

dagpass for å få med seg Dumdum Boys og

Seigmen som headlinere. Pangstarten ga visjoner

om gylne år med flere, store konsertopplevelser i

vente. Men da festivalen nærmest regnet bort

året etterpå, ble mange av visjonene lagt på is.

Nøktern linje

- Etter det har det gått litt opp og ned, med årets

festival som det desiderte høydepunktet så langt.

At artister og publikum har skrytt festivalen opp i

skyene, har skjedd før. Men i år ga det seg

endelig utslag i et publikumsbesøk som er det

nest største siden åpningsåret 2006, sier Svein

Bjørge.

Han er allerede godt i gang med bookingen for

neste år og vil ikke utelukke en internasjonal

storhet som headliner.

- Men det handler om hvilken artist til hvilken

pris. Vi skal ikke gå i noen økonomisk felle. Vi

skal fortsette den nøkterne linja som vi har holdt

de siste årene, bedyrer han.

Varsellampa blinker

Nøktern linje har arrangørene av

Vømmølfestivalen hatt i alle år. Uten hokus pokus av

noe slag, har festivalen gått med store overskudd hvert

eneste år. Men nå blinker varsellampa.

Antall publikummere på vømmølfesten i Folkeparken

lørdag kveld har sunket fra 7.400 i 2010 via 5.500 i

2011 til 4.700 i år. Overskuddet har gått samme vei fra

én million kroner i i 2010 via 620.000 kroner i 2011 til

450.000 kroner i år.

- Vi registrerer utviklingen og tar signalene på alvor.

Hvilke grep vi skal ta, skal diskuteres på det samlede

evalueringsmøtet for sommerens arrangementer som vi

skal ha i september. Når det er sagt må vi også innse at

det er vanskelig å matche stjerneårene vi hadde i 2008

og 2010, kommenterer Geir Ove Sagvold i arrangøren

Verdal IL.

Positiv Inderøyfest

Per Kvistad Uddu i Inderøyfest kan glede seg over et

overskudd. 2.100 solgte billetter i premiereåret 2011

økte til 3.800 solgte billetter i år. Fjorårets overskudd på

drøyt 20.000 kroner økte til drøyt 100.000 kroner i år.

- Veldig gledelig. Inderøyningene har tatt godt imot

festivalen og vi har funnet en helg - andre helga i juni -

som egner seg veldig bra. Vi vil fortsette vårt fokus på å

involvere alle grendesamfunnene, lover Kvistad Uddu.

Opp og ned på Frosta

Frosta Fjordfestival kunne glede seg over et overskudd

på nesten 50.000 kroner, mens MiG Tautra må bokføre

et underskudd på nesten 100.000 kroner.

- En kjempestart. En skikkelig pådriver til neste års

festival, smiler en fornøyd Stig Morten Skjæran i Frosta

Fjordfestival.

- Selv om vi gikk underskudd, har MiG Tautra utviklet seg

til å bli en festival som folk kommer tilbake til. Og vi vet

hvilke tiltak som skal til for å gjøre oss mer attraktive.

Ikke minst gjelder det festivalcampen som skal bygges

ut. Stadig flere ønsker å overnatte på Tautra de dagene

festivalen varer, opplyser Øyvind Løvrød.

Millionunderskudd?

Nyhetsklipp - Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 Kilde: Retriever

Side 72 av 87



Hvor stor underskuddet på Levanger Live, blir

ikke klart før senere på høsten. Det er tidligere

antydet et underskudd på minst én million

kroner.

© Trønder-Avisa

Se webartikkelen på http://ret.nu/JfcFeaAa
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torsDAG 9. AuGust 2012 FrostinGen  9

Er du fornøyd Øyvind?
Frostingen har hatt fes-
tivalsjef Øyvind Løvrød 
på tråden etter at MiG 
Tautra er vel overstått. 

Janne Hopmo

- Jeg er veldig fornøyd. Alle frivil-
lige, ca. 230 og deriblant mange 
nye, har gjort en kjempeinnsats. 
Vi begynner å få et velsmurt mas-
kineri. 

Øyvind forteller at også artis-
tene som opptrådde på øya i 
Trondheimsfjorden var fornøyde. 
De syntes det var et flott arrange-
ment og skrøt av god oppfølging 
under vegs. 

- Jeg har fått sms fra LidoLido, 
Trine Rein og flere andre etter at 
de kom hjem. Koselig! Logistikken 
fungerer og artistene føler de blir 
tatt vare på. 

Campingvognplassene med 
strøm er ettertraktet og ble fort leid 
ut. De må vurdere å utvide antallet, 

sier festivalsjefen. 

Dårlig vær ingen hindring
Trønderværet skifter fort, festival 
eller ikke festival. Lørdag var det 
spesielt dårlig, men mange tros-
set regnet. Sigvart Dagsland var 
nok det store trekkplasteret, tror 
Øyvind Løvrød.

Selvsagt hadde han håpet å slå 
fjorårets besøksrekord på 4500, 
men 4000 i dårlig vær er bra! 
Standup-komikerne trakk fulle hus 
både torsdag og fredag. 

Festivalsjefen er også fornøyd 
med måten MiG Tautra smelter 
verden sammen på.

- Broren til russiske Alexandra 
Vårvik som bor på Tautra, Andrey 
Dobrovolskiy, er en av de beste gita-
ristene i St. Petersburg. Gitaristen 
til Lynda Randle slo seg sammen 
med ham, og det ble rett og slett 
kjempebra!

Ellers har Øyvind Løvrød lyst 
til å nevne Birgit Skarstein som 

dro fullt telt på lørdag: - veldig bra 
dame!

Mange tilbakemeldinger tyder 
på at årets artistvalg kanskje er det 
beste festivalen noen gang har hatt. 
Festivalsjefen mener de har gjort et 
bra artistvalg, Henning Kvitnes er 
alltid god, og LidoLido var veldig 
spennende. 

Båt, mat, seminar
Selv om kaia på Tautra fungerte 
bra etter at den er blitt utbedret 
og forsterket, ble båten mellom 
Trondheim og Tautra for lite brukt. 
Det var for få reisende begge veger. 
Neste år blir det enten bedre mar-
kedsføring eller ingen båt. Det er 
for tidlig å si. 

Utenlandske arbeidere på 
Frosta, eller arbeidsgiverne deres, 
hadde fått med seg tilbudet om 
gratis adgang på fredag. Om lag 
70 personer benyttet seg av dette. 
Positivt, syntes arbeidsgiverne. 

Det ble solgt veldig mye mat. 

Grillmat, laks, wraps; MiG Tautra 
kunne i år by på en utvidet meny, 
og det ble suksess. 

Suksess også for seminarene
Fotballskolen til Ståle Stensaas var 
fullbooket. MiG Tautra vil helt 
klart videreføre samarbeidet med 
Rosenborg. Alle seminarene var 
godt besøkt. Marco Elsafadi hadde 
18 ungdommer på arbeidssøkekurs. 
Og samarbeidet med MOT fungerte 
bra, som før. 

Tøft å få endene til å møtes
Et lite underskudd ble det også i 
år. En del grep er gjort, og Øyvind 
Løvrød håper festivalen er på rett 
spor. Målet er selvsagt å få til over-
skudd. 

- Men bekymret er jeg ikke. 
Til det er tilbakemeldingene for 
positive. 

Gjengen er allerede i gang med 
neste års festival. Egil Svartdahl, 

som ledet årets gospelmesse på søn-
dag, er allerede booket for neste år. 
MiG Tautra blir samme helga også 
neste år, 25. – 28. juli. At Frosta 
Fjordfestival avvikles helga før, ser 
Øyvind Løvrød på som uproblema-
tisk. Det de må fokusere på, er mer 
inntekt, flere sponsorer. Og godvær 
selvfølgelig. Førsteprioritet neste år 
er å gå med overskudd og få et tryg-
gere budsjett. 

- Det er klart at belastningen 
er mindre nå enn de første årene. 
Dugnadsgjengen, fra Frosta og byg-
dene rundt, er drillet. Maskineriet 
ruller og går.

- Til slutt, hva har du lyst til å 
trekke fram?

- Whitney Houston tribute var 
fantastisk. Coop kjøpte portrettet 
som Vegar Bakke Larsen malte 
under tributen. Jeg vet ikke hvor 
det skal henge, men det bør folk 
gå og se på.

Stemningsfull festival på Tautra

Barna har ei super helg på Tautra. f.v. Ann Eline Stene Almlid, Rakel Vinge Alstadvold, Mia Angelica Aunet, 
Linn Helene Strømsholm og Ophelie Granmo(foran).

God stemning blant tilskuerne torsdag kveld.Chand Torsvik

Trine Rein hadde en vakker Whitney Houston tribute.

Paintjam. Bildet av Whitney Houston begynner å ta form.

Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival. Side: 9.
© FrostingenPublisert: 15.03.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 04.05.2012.Publisert: 10.05.2012.Publisert: 16.05.2012.Publisert:
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Stemningsfull festival på Tautra
Frostingen. Publisert på nett 09.08.2012 13:14. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Av På MiG Tautra: Mali Hønnås og Marthe Vinge.

Janne Hopmo har pratet med Øyvind Løvrød.

Torsdag 26. juli åpnet årets utgave av MiG

Tautra.

MiG, som de lokale sier, er populær blant både

frostinger og tilreisende, og en fast begivenhet

for mange. I folkemengden svirrer gode ord rundt

arrangementet. Festivalen er en flott

familiefestival som har noe for enhver smak,

både unge og eldre.

MiG Tautra; kan man finne bedre omgivelser for

en festival? Teltet bød på god mat, scenen på

god underholdning, MiG city på gode

aktivitetsmuligheter for de minste - og folket på

god stemning! Det var som vanlig mulig å ta seg

en helikoptertur, og konsertene fra scenen hadde

noe for enhver smak. MiG 2012 ble, som i alle

år, en stor suksess med masse latter, glede og

musikk. Takket være god organisering, klaffet

ting som det skulle, og arrangørene kan ikke

gjøre annet enn å si seg fornøyd med nok en

festival. Været var noe varierende, men sola tittet

fram under store deler av festivalen. I

regnskurene var teltene gode og ha, likevel var

humøret på Tautra uansett på topp!

Eldorado for de yngste For de yngste er Mig

Tautra ett av årets høydepunkt. Der kan de leke

fritt, og bli kjent med mange andre barn. Ikke

bare er det lagt godt til rette for dem med mange

forskjellige aktiviteter som de kan delta i, på

åpen scene fredag og lørdag var det også mange

barn som deltok. Der fikk de vise seg fram med

sang, dans og hva det ellers måtte være. På

campingen var stemningen god, både blant store

og små. Det å være på campingtur på Tautra er

visst veldig populært denne helga, og hadde det

vært barna som fikk bestemme, hadde denne

campingturen aldri tatt slutt.

Tre dager til ende Torsdag kveld bød på god

musikk, stemning og trivsel. Arild Stokkan

Grande, Marianne Antonsen, Frosta Storband og

HIM satte showet i gang, og mange hadde møtt
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opp for å få med seg hele kvelden. Henning

Kvitnes med sitt band tok over scenen senere på

kvelden, og spilte mange gode sanger som de

fleste kjenner til. Kvelden endte med standup

med Sveinung Kveli. En veldig fin kveld, og en

utrolig morsom avslutning, spesielt for de godt

voksne. Ingen sparer på latteren når en god

standupartist setter i gang. Etter en kveld fylt

med latter og glede, var festivalen godt i gang.

Fredag kveld åpnet med den årlige biten MOT har

på MiG. Her var det seminar med Marco Elsafadi,

flinke ungdommer som spilte og sang, ungdom

med MOT som fortalte om organisasjonen og til

slutt en konsert med Chand Torsvik. Chand er

ikke fremmed på Frosta, og har vært her før, i

Småland og i forbindelse med MOT-turneen i

2011. Han er en ivrig MOT ambassadør, og spilte

nok en gang vakker musikk på Frosta. Litt senere

på kvelden var det Whitney Houston tribute med

Trine Rein og HIM, samt paintjam (maler til

musikken) med Vegard Bakke Larsen. Folk sang

ivrig med, og danset til gode Whitney Houston

slagere. Paintjam var nok nytt for mange. Ingen

tvil om at det var stor nysgjerrighet rundt bildet

som formet seg på lerretet da Bakke Larsen slo

seg løs med penselen. Så sto LidoLido for tur.

For veldig mange var han festivalens høydepunkt,

og han skuffet ikke! LidoLido holdt høyt nivå

under hele konserten, og energien som strømmet

fra scenen skapte liv i publikum som sang med,

danset og koste seg. Kvelden ble avsluttet med

standup i teltet, Han Inante/Torolf Nordbø.

Festivaldeltakerne var med helt til siste slutt, og

latteren satt løst hele kvelden.

Første konsert på lørdag var av Batteri og Isak

Heim. Batteri rocket scenen på høyt nivå, før Isak

tok over. Isak er kjent fra årets Idol der han kom

på tredjeplass. Han spilte vakker musikk, som

folk koste seg med. Utover kvelden spilte

Stavanger Gospel kor, Sigvart Dagsland med

orkester og Andrey Dobrovolsky. Noe for enhver,

og alt falt i smak blant publikum! Birgit Skarstein,

kjent av mange fra TV- programmet Ingen

grenser, imponerte tilhørerne med et svært godt

foredrag. Søndag var det gospelmesse med Egil

Svartdahl, musikk av Lynda Randle, Marshall Hall

og HIM. En flott avslutning på en flott MiG festival! Vi ser

allerede frem til neste år!

Er du fornøyd Øyvind? - Jeg er veldig fornøyd. Alle

frivillige, ca. 230 og deriblant mange nye, har gjort en

kjempeinnsats. Vi begynner å få et velsmurt maskineri.

Øyvind forteller at også artistene som opptrådde på øya i

Trondheimsfjorden var fornøyde. De syntes det var et

flott arrangement og skrøt av god oppfølging under vegs.

- Jeg har fått sms fra LidoLido, Trine Rein og flere andre

etter at de kom hjem. Koselig! Logistikken fungerer og

artistene føler de blir tatt vare på. Campingvognplassene

med strøm er ettertraktet og ble fort leid ut. De må

vurdere å utvide antallet, sier festivalsjefen.

Dårlig vær ingen hindring Trønderværet skifter fort,

festival eller ikke festival. Lørdag var det spesielt dårlig,

men mange trosset regnet. Sigvart Dagsland var nok det

store trekkplasteret, tror Øyvind Løvrød. Selvsagt hadde

han håpet å slå fjorårets besøksrekord på 4500, men

4000 i dårlig vær er bra! Standup-komikerne trakk fulle

hus både torsdag og fredag. Festivalsjefen er også

fornøyd med måten MiG Tautra smelter verden sammen

på. - Broren til russiske Alexandra Vårvik som bor på

Tautra, Andrey Dobrovolskiy, er en av de beste

gitaristene i St. Petersburg. Gitaristen til Lynda Randle

slo seg sammen med ham, og det ble rett og slett

kjempebra! Ellers har Øyvind Løvrød lyst til å nevne Birgit

Skarstein som dro fullt telt på lørdag: - veldig bra dame!

Mange tilbakemeldinger tyder på at årets artistvalg

kanskje er det beste festivalen noen gang har hatt.

Festivalsjefen mener de har gjort et bra artistvalg,

Henning Kvitnes er alltid god, og LidoLido var veldig

spennende.

Båt, mat, seminar Selv om kaia på Tautra fungerte bra

etter at den er blitt utbedret og forsterket, ble båten

mellom Trondheim og Tautra for lite brukt. Det var for få

reisende begge veger. Neste år blir det enten bedre

markedsføring eller ingen båt. Det er for tidlig å si.

Utenlandske arbeidere på Frosta, eller arbeidsgiverne

deres, hadde fått med seg tilbudet om gratis adgang på

fredag. Om lag 70 personer benyttet seg av dette.

Positivt, syntes arbeidsgiverne. Det ble solgt veldig mye

mat. Grillmat, laks, wraps; MiG Tautra kunne i år by på

en utvidet meny, og det ble suksess.

Suksess også for seminarene Fotballskolen til Ståle

Stensaas var fullbooket. MiG Tautra vil helt klart
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videreføre samarbeidet med Rosenborg. Alle

seminarene var godt besøkt. Marco Elsafadi

hadde 18 ungdommer på arbeidssøkekurs. Og

samarbeidet med MOT fungerte bra, som før.

Tøft å få endene til å møtes Et lite underskudd

ble det også i år. En del grep er gjort, og Øyvind

Løvrød håper festivalen er på rett spor. Målet er

selvsagt å få til overskudd. - Men bekymret er jeg

ikke. Til det er tilbakemeldingene for positive.

Gjengen er allerede i gang med neste års

festival. Egil Svartdahl, som ledet årets

gospelmesse på søndag, er allerede booket for

neste år. MiG Tautra blir samme helga også

neste år, 25. - 28. juli. At Frosta Fjordfestival

avvikles helga før, ser Øyvind Løvrød på som

uproblematisk. Det de må fokusere på, er mer

inntekt, flere sponsorer. Og godvær selvfølgelig.

Førsteprioritet neste år er å gå med overskudd og få et

tryggere budsjett. - Det er klart at belastningen er mindre

nå enn de første årene. Dugnadsgjengen, fra Frosta og

bygdene rundt, er drillet. Maskineriet ruller og går. - Til

slutt, hva har du lyst til å trekke fram? - Whitney Houston

tribute var fantastisk. Coop kjøpte portrettet som Vegar

Bakke Larsen malte under tributen. Jeg vet ikke hvor det

skal henge, men det bør folk gå og se på.

© Frostingen

Se webartikkelen på http://ret.nu/5eZsjnd9

Nyhetsklipp - Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 Kilde: Retriever

Side 78 av 87



torsDAG 16. AuGust 201212  FrostinGen

Små og store på tartandekket

S ø n d a g  e t t e r 
Frostadagen arranger-
te Frosta Friidrett, ved 
Erlend Østbø Juberg og 
Benjamin Skogen et her-
lig friidrettsstevne, for 
små og store, anslagsvis 
30 i tallet. 

Ungdommene ønsker å puste liv 
i friidretten, og med seg på laget 

hadde de energiske Liv Inger 
Østerlie. Speakertjenesten ble utført 
av ordføreren som ikke lot de noe 
glisne tribunene legge en demper 
på humør og engasjement rundt 
denne oppgaven. 

Sommerværet hadde ennå ikke 
kommet til Frosta, men det gjorde 
ikke så mye for de som hadde møtt 
opp av deltakere og tilskuere, det 
var full innsats i alle aldersklasser 

0- 12, 13-14, 15 – 100.
Øvelsene det ble konkur-

rert i var lengde, 60m, 100m, 
800m, kule og kast med liten ball. 
Innsatsen ble behørig belønnet 
med en tur i kiosken etterpå, til 
stor glede for samtlige deltakere.

Vi får håpe dette var startskud-
det for mange kommende aktivite-
ter på det praktfulle anlegget.

Starten på heat 2 på 60m (f.v. Otelie Hyndøy, Trym Gunnarson Bjerksetmyr, Truls og Juliana Vårvik). Bilde 
tatt av Ingunn Hyndøy.

Heldig seier mot Selbu
Bortesvake Selbu gjestet 
Vinnatrøa på lørdag. Det 
ble en knapp hjemmesei-
er3-2. Nok en gang måt-
te Neset kjempe seg til en 
seier mot en antatt dårli-
gere motstander. Keeper 
Daniel Hagen kom igjen i 
dommerens fokus.  

Rune Logstein

Etter to strake tap i de to siste 
kampene måtte Neset vinne mot 
Selbu for ikke å miste kontakten 
med tetlagene i avdelingen. Neset 
klarte å etablere et greit overtak på 
Selbu i første omgang. Ronny Berg 
på spissplass fikk æren av å score 
først, etter ca. 25 minutter. Han fikk 
ballen etter et gjennomspill gjen-
nom feltet og kunne trille den inn 
i mål bak keeper. Kort tid etter fikk 
Benjamin Skogen en ny sjanse, del-
vis alene med keeper, men utnyttet 
situasjonen dårlig. Det var nykom-
meren Erlend Jørstad Presthus om 
fikk anledning til å øke ledelsen, i 
en scoringssituasjon som ikke var så 
ulik det første målet. Selbu hadde 
få muligheter i første omgang, godt 

forsvarsspill fra Neset tok seg av det 
meste som kom. Jonny Hovdal 
økte ledelsen rett før pause, etter 
å ha blitt servert et langt og presist 
utspill fra keeper Daniel Hagen. 
Eivind Kolltveit Christiansen og 
Per Thomas Hustøft hadde også 
sine scoringsmuligheter helt mot 
slutten av andre omgang. 

Unødvendig spennende andre 
omgang
Neset har tidligere i sesongen slitt 
med å henge med etter pause. Slik 
ble det også på lørdag. I motvinden 
i andre omgang hadde Neset pro-
blemer med å spille seg framover på 
banen. Selbu fikk hevet kvaliteten 
på spillet sitt og fikk inn to mål gan-
ske tidlig i andre omgang, to mål 
hvor de spilte seg relativt lett gjen-
nom Nesets forsvar.  Cirka midtveis 
i andre omgangen ble Neset sin 
keeper Daniel Hagen utvist etter 
at han handset utenfor 16-meteren. 
Forseelsen var så grov at dette kva-
lifiserte til direkte rødt kort. Dette 
var sesongens andre direkte røde 
kort til Daniel Hagen. Med en 
mann mindre på banen resten av 

kampen kunne dette gå riktig galt 
for Neset. Men flere mål til Selbu 
kom heldigvis ikke, og sluttresul-
tatet ble 3-2. Marcus Botten spilte 
heldigvis godt da han kom inn som 
reservekeeper. Neset greide også å 
få litt mer tak på spillet mot slut-
ten av andre omgang, da også Rune 

Johnsen og Odd Kristian Krogh ble 
byttet inn. Nesets lag mot Selbu: 
Daniel Hagen, Andreas Trefjord, 
Per Thomas Hustøft, Torbjørn 
Fredagsvik, Bjørn Erik Stinussen, 
Benjamin Skogen, Erlend Jørstad 
Presthus, Kristian Ulvik, Eivind 
Kolltveit Christiansen, Jonny 

Hovdal, Ronny Berg. Innbyttere: 
Marcus Botten, Rune Johnsen, Odd 
Kristian Krogh. 

NB: Neset-tipset på lørdag ble 
vunnet av Oddny Gumaer.  

Jonny Hovdal, Eivind Kolltveit Christiansen og Andreas Trefjord fikk en tøff andre omgang mot Selbu på lørdag. 

På TA-sprint

Tre frostinger stilte til start i 
TA-sprinten på Steinkjer på søn-
dag. Even Tomren deltok i leng-
de, 60 m og kast liten ball. Han 
oppnådde eneste pallplass blant 
frostingene og fikk en andreplass 

i lengde (gutter 10 år), med et 
sprang på 2,76 meter. Kristin 
Myrholdt og Karl Kristian Lehn 
deltok begge i lengde og 60 m. 
Begge i 12 års-klassen. 

Kristin Myrholdt i svevet. Foto privat
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Hun er 30 år, har to barn 
og en samboer, og er 
Frostas egne, og enda 
eneste negledesigner. 
Her er det snakk om 
Jurgita Ruigyte, kvinnen 
som først kom til Frosta 
bare for å arbeide, men 
så startet et nytt liv her.

Daria Osipova

Jurgitas leier et studio av Fresco 
Frisør. Det er hit jeg kommer for å 
prate om hvordan det var å flytte 
til Frosta.

Jurgita kommer opprinnelig 
fra Litauen, nærmere bestemt en 
plass som heter Vezaiciai. Hun kom 
første gang til Norge i 2004, for 
å arbeide. Hun synes den største 
forskjellen er landskapet: det er 
masse fjell i Norge, mens i Litauen 
er landskapet helt flatt. I tillegg er 
nordmenn et ganske rolig folk, har 
den unge kvinnen merket seg.

Da Jurgita først kom hit, begynte 
hun å jobbe flere steder på Frosta, 
både på åkrer og i drivhus. Det var 

også gjennom jobben hun ble kjent 
med sin samboer, Terje Vold. I dag 
har de to barn sammen, Mia på 5 
og Magnus på 1 1/2. Egentlig er 
den unge kvinnen utdannet som 
kokk, så etter at Jurgita fikk barn 
begynte hun å jobbe som vikar på 
Frostatunets kjøkken et par ganger 
i uka, men i vinter sluttet hun. Og 
i februar tok hun sitt første kurs i 
negledesign i Litauen.

- Det med negler startet vel i okto-
ber. Jeg begynte å lage negler først 
på meg selv, og syntes det var 
kjempegøy! Så gikk jeg på kurs, og 
etter det begynte jeg å lage negler 
på kjentfolk. Nå går jeg på kurs i 
Trondheim, og jobber hver uke 3 
dager på Stjørdal og 2 dager på 
Frosta. Studioet på Frosta er nytt, 
det åpnet i midten av juli, men det 
har vært en del folk her allerede, 
smiler hun.

Jurgita forteller litt mer om 
jobben sin, hva den går ut på og 
hvilke materialer hun liker å bruke 
(hun foretrekker å lage akrylnegler 
fremfor gelénegler). Det er tydelig 
at hun liker det hun gjør. 

- På kurset lærer vi litt av hvert: 
vi lærer en del om hygiene, negle-
sykdommer, og i det hele tatt om 
negler. Vi hadde først en teoriperi-
ode, og nå har vi en praksisperiode. 
Snart er jeg ferdig med kurset, og 
da har jeg faktisk eksamen, jeg er 
veldig spent på hvordan det skal gå.

Det virker som om Jurgita stortrives 
her på Frosta. Hun har en hektisk 
hverdag, med både små barn, hjem 
og arbeid, og i september drar hun 
kanskje på kurs i make-up sammen 
med 2 kollegaer fra Stjørdal. Når jeg 
spør henne om planer for fremti-
den, så smiler hun og svarer at hun 
drømmer om å skaffe seg et større 
studio en dag. 

Men nå tar hun dagene som de 
kommer, og prøver å organisere seg 
som best hun kan. 

Vi ønsker Jurgita lykke til med kar-
rieren og livet på Frosta, og gleder 
oss over å ha fått en egen negle-
designer!

Jurgitas hjemmeside: www.
negldesignerfrosta.com

Nytt liv på Frosta 
- Jurgita Ruigyte

Matine i kirka
Seinsommeren 1988 gjen-
nomførte Musikklaget 
Klang  den første 
Nattkonserten i Kloster-
ruinene på Tautra. Denne 
konserten ble etter hvert 
fast innslag fredag før 
Frostadagen, og trakk utro-
lig mye folk når godværet 
slo til. For anledningen 
ble korpset forsterket med 
musikkvenner fra nabobyg-
dene.   Av flere årsaker ble 
Nattkonserten i 2009 den 
siste.  

Mange publikummere 
har gitt klart uttrykk for at 
de savnet denne noe spe-
sielle konserten. 

Lørdag gjør Klang et 
forsøk på å gjenoppfriske 
tradisjonen fra Tautra. 
Denne gangen er konser-
ten riktig nok lagt til Frosta 
kirke på tidlig ettermid-
dagstid. Og i kirka vil nok 
ikke regn eller sur vind 
krydre klangbildet slik det 
har gjort så mange ganger 
utendørs. Heller ikke vil 
det svinnende lyset over 
ruinene bli med inn i kirka. 
Men Klang håper likevel 
at publikum vil sette pris 
på en konsert med variert 
og spennende program 
like før høstonna starter 
for fullt.
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1 år kr.37o ,-

Gjelder nye abonnenter mellom 0 og 30 år, 
første abonnentsår.

Start når du ønsker!

Leveringsadresse:

Navn: 

Adr: 

 

Fødselsår: _______ Startdato:________

Fakturaadresse:

Navn: 

Adr: 

 

Send kupongen til Frostingen, Banken, 7633 Frosta. Du kan 
også sende epost til produksjon@frostingen.no, eller ring oss 
på tlf. 74 80 88 37 

Veil. p
ris 1

 år kr. 740 ,-

Takk te dåkk!
Da Frosta Fjordfestival 
ble arrangert i Småland 
i sommer, stilte en liten 
armé frivillige opp for 
Neset. I disse dager har 
Frosta Arrangement 
overført ca. 50 000 kro-
ner til Neset for innsat-
sen. 
- Takk te aill dåkk som 
hjalp te! Sier leder for 
Neset, Stein Aursand.

Janne Hopmo

- Jeg skulle gjerne handtakket alle 
og enhver, men det er ikke mulig. 
Gjennom Frostingen håper jeg å 
nå de aller fleste. Mange av dem 
som stilte opp har ingen spesiell til-
knytning til klubben, men de ville 
gjerne hjelpe, forteller Stein. 

Stig Morten Skjæran fra Frosta 
Arrangement skryter av de frivil-
lige, og kan fortelle om mange posi-
tive kommentarer og tilbakemel-
dinger, blant annet om skinnende 
rene toaletter. 

- Hallbjørn Stenhaug og 
FrostaFestivalen hadde lagt en stan-

dard, vi har bygget videre på den. 
Vi fikk mye skryt for de unge gut-
tene som vasket bord med et smil 
om munnen, skryt for vaskinga, og 
for smilet. 

Neset får oppgjør for antall vak-
ter. Stein Aursand vet at noen had-
de doble, enkelte tredoble, vakter. 

Samarbeid om Frostadan
Stein Aursand innrømmer at Neset 
telte på knappene før klubben tok 
på seg å arrangere årets Frostadag. 
Selv om de fikk et tilskudd fra kom-
munen på 25 000 kroner, mente 
de det kunne være risikabelt. Da 
Frosta Arrangement åpnet for at 
leie av området i Småland og fasi-
liteter kunne bli rimeligere enn det 
Neset hadde sett for seg, var dette 
avgjørende. 

- Og jeg tror det ble en vellykket 
Frostadag, slår Stein fast. 

Ca. 100 personer hjalp til med 
ett eller annet, for eksempel par-
kering. Hvis Neset hadde hatt litt 
mer tid på seg, kunne de kanskje 
fått tak i 150 hjelpere. 

- Men med alle arrangemen-

tene som avvikles på Frosta om 
sommeren, er det en utfordring 
å få tak i nok frivillige. Personlig 
har jeg lite lyst til å «bruke opp» 
venner og bekjent.  Neset har hatt 
mye dugnadsarbeid gjennom hele 
året, all honnør til dugnadsgjengen 
for det. Og noe vil det bli hvert år, 
Frosta Fjordfestival er et pluss, noe 
som kommer i tillegg til det vanlige 
dugnadsarbeidet. 

For fellesskapet
Stein kan ikke annet enn si seg 
fornøyd med kombinasjonen 
Frostadan og Frosta Fjordfestival. 
Men det ville ikke vært mulig uten 
at så mange stilte opp for felleska-
pet. 

Stig Morten Skjæran er glad for 
at Frosta Fjordfestival har bidratt til 
felleskapets beste på flere måter; 
penger til Neset, og videre fordi 
Frostadan i Nesets regi bidro til 
inntekter for andre lag og foren-
inger. Frosta Arrangement har 
bestemt seg for å arrangere Frosta 
Fjordfestival neste år.

Selv om Frostadan i Småland i 

Nesets regi var en suksess, tør ikke 
Steina Aursand uttale seg om neste 
år. Nytt styre i Neset skal velges i 
januar. Det er kommende styre som 
må forholde seg både til Frostadan 
og eventuell dugnad på Frosta 

Fjordfestival.
- Frosta Arrangement har i 

hvert fall ytret ønske om at Neset 
blir med, avslutter Stig Morten 
Skjæran. 

Stein Aursand, leder i Neset, t.v. takker Stig Morten Skjæran fra Frosta 
Arrangement for 50 000 dugnadskroner fotballklubben har fått på konto 
etter innsatsen ved Frosta Fjordfestival i sommer. 
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I Frostingen 20. september
Frostingen. Publisert på nett 20.09.2012 15:23. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Av Ingebjørg Vestrum, I papiravisa, eller hele

avisa på nettet (se annet sted på siden) kan du

blant annet lese om priser, premier og seiere til

Frosta den siste uka.

Stikkord er Klostergården, som nå er enda mer

historisk, Frosta danseklubb som gjorde rent

bord i Ålesund, og Neset fotballag som sikra et

poeng på overtid. I tillegg har frostingen vært i

Åsen. Der er det blitt drukket kaffe og prata,

trafikksikkerhet har vært et tema, Åsenvøgga

hadde høstmarked, og på Volstien var det fullt

søndag.

Frosta Danseklubb gjorde reint bord på

konkurranse i Ålesund. Foto: Alexandra Vårvik.

Hjertestarteren i Frostahallen etterlyses, Neset IL

har mottatt penger for jobben på Frosta

Fjordfestival, 20 frostinger lærte om sopp, og

både på Folkheim og i Logtun kirke har det vært

musikalske gleder. Et intervju med Jurate fra

Litauen er fin lesning. Enda mer finns i Frostingen

denne uka, løp og les!

© Frostingen
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Festivalsommer i pluss og minus
Stjørdals-Nytt. Publisert på nett 07.10.2012 13:05. Profil: Analyseprofiler, Frosta Fjordfestival.

Share Bilde Tydalsfestivalen, en av de få som

gikk med overskudd. Kanskje er løsningen å

satse på et bredere publikum. Den siste i rekken

av årets festivaler, Blues in Hell, er nå over.

Dermed er en lang rekke av forskjellige

musikkfestivaler i Trøndelag avsluttet. Nå skal

regnskapet gjøres opp og neste år skal

planlegges.

Det startet med Sommerfestivalen i Selbu 22. -

24. juni. I 2011 hadde de et stort underskudd og

etter årets festival har de gått i tenkeboksen.

Selv med artister som Madcom, DDE, Jahn

Teigen og Åge & Sambandet kom det ikke nok

publikum til at de kan si at det blir noe i 2013.

Nytt av året var 18 års aldersgrensegrense etter

signaler fra ambulansepersonell, politi og

vaktselskap.

Tydalsfestivalen den 13. og 14. juli, ønsker å

fremstå som en bred og folkelig festival. De

satser på familieprogram på dagtid med Halvdan

Sivertsen, elever fra kulturskolen foruten kjente

artister som Hellbillies, Chris Medina på

kveldstid. Tydalsfestivalen har åpent for alle og

nytt var at alle under 15 år kom inn gratis i følge

med voksne. Festivalen hadde en økning i antall

besøkende på ca. 12 prosent. Festivalen fikk

ikke noe støtte fra kommunen.

Frosta Fjordfestival var en nykommer blant årets

festivaler. Den ble arrangert den 21. og 22. juli.

Med bl.a. Sie Gubba, Stage Dolls, Bugges Firo

gjennomførte de med overskudd. De hadde tatt

en beslutning om ikke å motta offentlig støtte.

Fjordfestivalen mente at det å overleve med

kommunal støtte ville være å holde seg kunstig i

live.

Helga 27. - 29. juli var den store festivalhelga i

Trøndelag. Da var det Selbufestivalen, MIG, Midt

Norsk Gospelfestival på Tautra, Levanger Live og

Storåsfestivalen.

Både Storåsfestivalen og Levanger Live gikk med

så mye underskudd at de kan få problemer med
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å gjennomføre en festival neste år.

Storåsfestivalen må ha hjelp fra sine kreditorer

og har i flere år fått oppmerksomhet både positiv

og negativ. Den festivalen har fått støtte både fra

fylke og kommune i flere år og fått røde tall.

Levanger Live kommer til å ta en annen helg

dersom det blir noe neste år.

MIG, Tautra fikk også røde tall i år som i fjor. Her

regnet de med at de ville få et håndterlig

underskudd. 4000 besøkende hørte bl.a.

Henning Kvitnes, Sigvart Dagsland og Trine Rein.

Selbufestivalen satser på gammeldans og

folkemusikk og håpet å nå frem til

trekkspillklubber, spellmannslag og

dansegrupper. Lokale og kjente spillemenn

opptrådte på Årsøya. Publikum kunne også få

med seg både dansekurs, konserter og dans til

lokale og kjente grupper. Men publikum sviktet i

også i år. Selbufestivalen fikk kr 70.000 i

sponsorstøtte i fjor men i år kom det ikke noe

støtte. Dermed må Selbufestivalen telle på

knappene om det blir noe i 2013.

Blues in Hell er akkurat ferdig med sin festival og

selv om det var vått og kaldt ble det en suksess.

2.500 besøkende i løpet av de to dagene og

dermed skal de være i balanse.

Ut fra denne oversikten er det mange spørsmål

og få svar om hva som gjør at noen lykkes uten

pengestøtte, mens andre får mye støtte og

allikevel mislykkes. Er det for mange festivaler

som er for like? Blir det for mange festivaler mot

samme aldersgruppe?

Det er spesielt ungdommene som festivalene

prøver å få tak i. Har prisene noen betydning for

hvor ungdommene drar og hvor mange de kan

delta på? Kan det være slik at hvem som

underholder ikke betyr mye? Burde festivalene få

tak i artister som treffer flere aldersgrupper? Det

er ingen tvil om at det går mye penger til

artistene og at det nok er der underskuddet

oppstår.

Selbufestivalen som har gammeldans og folkemusikk på

agendaen er en av få slike festivaler igjen. Kanskje de

festivalene som har noe som de andre ikke har burde få

støtte? De tar jo vare på en kultur som lett kan forsvinne

og forsøker med sin festival å videreføre og utvikle

tradisjonene for publikum.

Burde alle festivaler greie seg uten støtte? Er det slik at

kommunen skal bidra med penger år etter år på prosjekt

som går med underskudd? Burde festivalarrangørene

tenke slik som Frosta Fjordfestival: Å få kommunal

støtte er å holde seg kunstig i live?

Hva gjør Tydalsfestivalen som de med røde tall ikke gjør?

Er familiekonseptet det riktige? Å ha en konsert som de

aller yngste likte -MGP- Junior? Halvdan Sivertsen for de

midt i livet og varierende musikk om kvelden?

Tydalingene lyktes med dette i år.

Det finnes flere arrangement som har greid seg bra. Slik

som bl.a. Barofestivalen og Sjøbygdafestivalen i Selbu.

Disse retter seg kanskje mot spesielle grupper. Men

uansett må de ha publikum for å få inntekter.

Kanskje er det slik at publikum har gått lei av festivalene

slik de er i dag og ønsker en forandring. Det skal bli

spennende å se hvem som tør å satse på risikosporten,

festival, i 2013.

Share

Legg til kommentar

Norsk lov gjelder ved innleggelse av kommentarer

Navn (må oppgis)

Epostadresse (må oppgis)

Tittel (må oppgis)

Send melding ved oppfølgende kommentarer

Vis ny kode

Send Avbryt JComments
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