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Gasolin i Folkets Hus
Lørdag blir det full guffe
i Folkets Hus når gruppa
FullGas leverer en tro kopi
av Gasolins legendariske
konsert i Kuppelhallen i
1978.
JOHN SANDVIK
john@strandbuen.no

Leder av gruppa FullGas, Ivar Oliversen, var kun 12 år den gangen
og snek seg inn på konserten uten
billett. Siden det har han vært hekta på gruppa. Etter spill i diverse
grupper, bestemte Oliversen seg
for et og et halvt år siden å starte
et tribute-band som skulle gjenskape konserten i Kuppelhallen i
Stavanger for 30 år siden. I bandet
finner vi også to strandbuer; Harald Hansen fra Jørpeland og Sean
Theiss fra Tau. Hansen var også til
stede på konserten i 1978:
– Det var en fantastisk atmosfære den gangen, jeg husker også
godt de lange køene og den intense varmen inne i hallen, sier
Hansen.
Han har tidligere spilt 10 år
sammen med Oliversen og var
ikke vanskelig å be når Oliversen
kom opp med dette prosjektet.
Etter et års øving er Hansen imponert av både materialet og alle
finurlighetene i Gasolins melodier. Bandet hadde stor suksess på
Hall Toll i Stavanger nylig og nå
gleder han seg til å spille på hjemmebane i Folkets Hus.
– Det slo virkelig godt an i
Stavanger med nesten 500 publikummere i alle aldre, forteller
Hansen, som selvsagt håper på
fullt hus lørdag.
Noen reagerer når de hører
at bandets vokalist er en kvinne,
men danske Katja Hansen har
virkelig imponert Oliversen. Hun
fikk jobben etter han hadde annonsert etter vokalist i avisa.
– En kollega av meg så annonsen. Siden jeg er dansk,
tenkte jeg dette kunne være en

SPILLER GASOLIN: FullGas skal gjenskape stemningen fra den legendariske konserten Gasolin hadde i Kuppelhallen i Stavanger for 30 år siden.

fin utfordring, sier Katja Hansen, som har bakrunn både fra
jazz- og korsang. Gasolin har
hun ikke samme forhold til som
mennene i bandet, men mange
av sangene kunne hun fra før.
Det er ERA Konserter som arrangerer konserten. Kameratene
Even Kallesten, Rune Vestbø og
Arnt Helge Aakre har lyst å tilby
noe til de godt voksne.
– Det skjer lite for de mellom
30 og 60 og vi håper en konsert
som dette vil falle i smak, sier
Even Kallesten.
Han sier at det å finne passende
lokaler til konserter er en stor utfordring, men mener Folkets Hus vil
passe godt akkurat denne gang.

Vi fornyer ditt kjøkken - enkelt!
Med nye dører og skuﬀer på dine eksisterende skrog, får du et helt nytt
kjøkken. Du får et ﬂeksibelt, funksjonelt og personlig kjøkken i høy kvalitet.
Besøk våre visninger:
Torsdag 25. September
Kiwi, Tau
Rema 1000, Jørpeland

kl. 12:00 - 14:00
kl. 15:00 - 17:00

Ring Andre på 975 47 222 for gratis kostnadsoverslag nå!

Høstkampanje!
Abonner på Strandbuen nå og få ÷ 25% rabatt.
(Tilbudet gjelder kun i september)

Helår kr. 585,-/halvår kr. 315,Prisene i 2009 blir kr. 820 for helår og kr. 450 for halvår
For bestilling eller mer informasjon ring
abonnementsavdelingen tlf. 51 74 47 50
eller gå inn på våre nettsider www.strandbuen.no.
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