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Honningbarna tilbake til Roskilde
Sammen med Muse er også
Honningbarna klare for Roskilde
i 2015, fire år etter debuten på
danskenes store fest.
– De spilte sist på festivalen i
2011, og med en stadig voksende
fanbase utenfor Norge blir det
nok enda mer vanvittig og melodisk – og mer futt og fart – denne
gangen, heter det fra Roskildefestivalens programsjef Anders
Wahrén om de norske gjestene.
Honningbarna skal komme

med ny skive på nyåret. De turnerer i Finland i januar og er
allerede klare for en rekke norske festivaler når sommeren
kommer.
TOPPNAVN
Årets Roskilde-festival arrangeres fra 27. juni til lørdag 4. juli, og
169 artister skal ifølge pressemeldingen opptre i 2015, blant dem
Pharrell Williams og Lamb of
God.

Tristan

Denne uken ble det sluppet
nye navn: Muse, St. Vincent, The
Tallest Man On Earth, The War
On Drugs, AV AV AV, Batida,
Broken Twin, Dalhous, Deafheaven, Future Brown, Goat,
iloveMakonnen, Kasai Allstars,
Kate Tempest, Myrkur, OFF!,
Pallbearer, Tropkillaz og Young
Fathers.
Ifølge festivalen besøkte rundt
5000 norske publikummere Roskilde i år. 
NTB

RETUR: Honningbarna vender tilbake til Roskilde sommeren 2015. Forrige besøk var i 2011, da frontmann Edvard Valberg (t.h.) ble foreviget.

Stiller ut i to dager

Du har kanskje sett maleriet
hennes på forsiden av brosjyren
til Telemarksutstillingen?
Bildet er nå solgt, men det
blir flere fargerike malerier å se
i hennes temporære galleri i
Hesselbergsgate 22B. Ordfører
Hedda Foss Five skal stå for
åpningen og Bjørbekks sønn,
Sindre B. Kongerød, spiller
gitar. Utstillingen åpner i dag
og heter Fra mørke til lys - Let
etter farger og kan ses til og
med i morgen.
– Jeg har kalt det galleri AB,
sier Bjørbekk. Hun har også et
eget galleri, men i huset i Hesselbergsgate har hun fått plass til
langt flere malerier.
– Jeg er veldig takknemlig for
at jeg fikk låne det av Skien
kommune. Bjørbekk begynte å
male for tre år siden. Som
maler er hun opptatt av enkle
ting:
– For meg er det viktig å
finne kjærligheten til seg selv
og gleden i hverdagen.
KREATIVITET
Selv fant hun denne gleden i
kreativiteten.
– Det gjorde at jeg kunne
hente ut energi, sier Bjørbekk,
som sluttet i jobben som regnskapsfører for å satse på malingen.

UTSTILLING: Anita Bjørbekk stiller ut akrylmalerier i dag og i morgen.
– Det er viktig at du gjør jobben du gjør til en lek, mener
hun, og legger til:
– Da kan det til og med bli
gøy å vaske. Som regnskapsfører la jeg lokk på kreativiteten
min. Alle må spørre seg selv
hva de egentlig liker å gjøre,
mener hun.

– Mange er så opptatt av å
hjelpe andre, at de glemmer
helt seg selv. De fargerike maleriene forklarer hun slik:
– Jeg gjør bare det som er
gøy, og maler det som kommer
til meg.
ANNE LILL WENNECK AAS
anne-lill.aas@ta.no

Gjør seg klare til julemesse
I dag blir det julemarked og juleutstilling på
Galleri Usemja i Skien. Her finner du julepynt, julegodter, gløgg, pepperkaker, kunst,
fotografier, gjenbrukskunst, installasjoner,
teaterinnslag og juleønsketre. Det serveres
julegløgg og pepperkake. Hvis du trenger
julekort, kan du få knipset det her. For her
blir det muligheter for fotografering til julekort i julemiljø. Det blir liv og leven i bakgården og Anita Torvund og Espen Gundersen
sørger for fransk stemning med sin Edith
Piaf-konsert, før Paal Jensen og Tristan
Hafredal-Melby entrer scenen.

- Det var ganske gøy, for å si
det sånn.
«...Så kan man säga att den
nya läraren och Cornelis var
dom som fick igång mig. Så
hörte jag att du börjat spela gitarr
efter att du hört min musik. Det
gjorde mig så otrolig stolt. Jag
har ju gjort många skivor och
turneer och det har varit ett
spännande liv att leva på många
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TEATER OG DIKT
Diktopplesning med Jan Køppen Petersen og
Inger Lise Svenungsen blir det også. Også
alven Alma er på plass, lover Hedda Løkken,
som skal ha teater i bakgården sammen med
søsteren Maria.
- Vi benytter også anledningen til å åpne Bakgården kulturscene. Vi har et ønske om at det
skal skje mer der, forteller hun.

sätt, men det allra finaste tycker
jag kan inspirera andra, så som
Cornelis och en massa andra
band och artister har inspirerat
mig. Det blev jag superglad för!
Stort lycka till med musiken Tristan! Du har en enorm talang».
Allt gott! Lars Winnerbäck.

JULEØNSKER
Også Paal Jensen, Vidar Kristiansen, Karianne Vige Teie Andersen og Hilde Amy Teie
holder til på Galleri Usemja, i etasjen over
Lundetangen pub.
- Vi går med planer om å ha åpent oftere, sier
Hedda Løkken, som oppfordrer besøkende til
å skrive sine juleønsker på juletreet.

ANNE LILL WENNECK AAS
anne-lill.aas@ta.no

ANNE LILL WENNECK AAS
anne-lill.aas@ta.no

JULEMESSE: I dag blir det julemesse på Galleri Usemja,
og bakgården tas i bruk.
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