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Klokka har akkurat slått 12 når tre trolig nylig 
oppståtte karer kommer inn døra. Presis. Av-
slappa. Gjemt under hver sin brem. 

Det nærmer seg 30. juli, dagen da  Sebastian 
Nilsen (17), Jørgen Lund Karlsen (19), Simen Jo-
hansen (15) og DJ Jørgen Pedersen (16) tar 68 
grader nord til et nytt nivå. 

Etter å ha lagd låta ”#vglistatilsortland”, 
som sjarmerte VG-lista-juryen i senk, har mye 
endret seg for guttene. 

I løpet av noen hektiske uker har de rukket 
å bli Vesterålens nye rapstjerner.  

30. juli står de på scenen foran en folke-
mengde som er anslått å bikke historiske 
10.000. En publikumsmengde som slettes 
ikke er vanlig kost for deres store helter Karpe 
Diem, Joddski og RSP.  

Forventninger.
– Hvordan har tida etter VG-lista vært?

– Det har vært mye jobb. Vi har vært i studio 
med nye låter, jobbet med miksing og triksing. 
Det har blitt mange lange netter, sier Simen.

Han har eget studio hjemme som han kaller 
Nemis Records. 

– På scenen 30. juli er det en ny og forbedret 
versjon av VG-lista-låta dere får høre, sider de.  

De siste ukene har de prydet avissider, fått 
en rekke spillejobber - til og med skrevet au-
tografer. 

– Hvordan har det vært å få så mye 
oppmerksomhet?

– Det har vært artig, men også slitsomt. 
Folk får forventinger til oss, og vi må klare å 
prestere, sier Jørgen. 

– Det har vært mye henvendelser og fore-
spørsler, og allerede er vi booket til konserter 
frem mot slutten av september, og ikke bare i 
nærmiljøet, sier de.

– Og det er dritkult. Det er jo det som faktisk 
er kult, sier de. 

Inspirert av byen.
– Hva har endret seg siden VG-lista?

– Motivasjonen, sier de raskt. 

– Vi har fått lyst til å lage bedre show, og 
det holder ikke lenger å være fornøyd. Det skal 
være perfekt.   

Mer produktiv har de også blitt. Siden VG-
lista-låta kom i mai, har de spilt inn ytterligere 
sju låter til. Flere er under arbeid. 

– Hva blir dere inspirert av?
– Av byen. Sortland, sier de. 
– Vi nevner Sortland i 90 prosent av låtene 

våre. Vi representerer hjembyen, og er stolt 
av å være herfra. Mange synes Sortland er 
en dritplass, men ser de nøye etter - så er det 
faktisk en veldig bra plass, sier Jørgen. 

– Jeg har ikke lyst til å flytte bort, men håper 
at vi en dag blir nødt til det. Om vi skal flytte 
herfra, så er det fordi dette prosjektet blir for 

”  Om vi skal flytte fra 
Sortland, så er det fordi 
dette prosjektet blir 
for stort for byen, sier 
Sortlands nye rapyndlinger 
i 68 grader nord.  

Det er nedtelling til den store 
dagen 30. juli. Den dagen inn-
tar VG-lista Sortlandsbyen og 
kjører full konsert. Åpen for 
alle. Gratis og barnevennlig. 
Byen snus på hodet. Butik-
kene og næringslivet trekker 
ut på torget og i gatene, og 
vi har bestilt godt vær. Sort-
land kommune skifter navn 
til #vglistatilsortland for en 
dag, og ungene i byen har la-
get skilt for anledningen. Vi 
gleder oss. Veldig! 
 
Det var ungdommene i Sort-
land og etter hvert i hele Vest-
erålen som mobiliserte og 
som fikk VG-lista hit. Stolte, 
sterke og engasjerte mennes-
ker som vokser opp her og nå 
i regionen vår. Onsdag 30. juli 
er først og fremst deres dag. 
Jeg gleder meg til å se igjen 
alle de herlig positive barn og 
unge som heiet frem Sortland 
som by X, i skarp konkurranse 
med 75 andre byer i Norge.
 
Man kan jo lure på hva som 
skal til for å vinne frem som 
by X i en nasjonal sammen-
heng. Hvilken X- faktor er det 
som skal til? Jeg tror at svaret 
er; ungdommene våre! De tror 
at vi kan klare det vi vil. De 
klarte det de bestemte seg 

for. Vil man, så kan man, og 
da vinner man! De er fremti-
den, de er stolte over å vokse 
opp i Vesterålen, og de tror på 
ei fremtid her. De mobiliserte 
på en slik måte at Sortland 
lå et hestehode foran sine 
konkurrenter. Jeg klarer ikke 
å slutte med å bli imponert 
over dette. 
 
Kjære alle sammen, la tiden 
stoppe litt opp 30. juli, og nyt 
stemninga og dagen i Sort-
land. Vær med å gjøre ditt for 
at dette skal bli en uforglem-
melig dag for alle de som vok-
ser opp her og som er her den 
dagen. La dagen bli et minne 
for livet, et minne om en her-
lig sommerdag i Vesterålen 
på utekonsert med Donkey-
boy, Sivert Høyem, 68 grader 
nord, Gabrielle, Anders Nilsen, 
Katastrofe, Staysman&Lazz, 
Kråkesølv, Lemaitre, MArion 
Ravn, Omer Bhatti& Juice 
Crew, Sandra Lyng, Sondre Ju-
stad, Stillongs og Sval. 
 
Grete Ellingsen
ordfører i 
#vglistatilsortland 30. juli 
2014

Ungdommene 
våre

Vi er klare for VG- lista. Oslo, Trondheim, 
Stavanger, Bergen, Tromsø har hatt 
besøk av den – nå er det Sortland og 
Vesterålen sin tur. 
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stort for Sortland, legger han til. 

Drømmen. 
– Hvilke musikalske ambisjoner har 
dere?

– Å bli Norges beste rappere, sier de 
– uten betenkningstid. 

– Drømmen er å kunne leve av det-
te, å kunne spille show som en jobb, 
sier Jørgen. 

Det har vært drømmen hele tida, 
men etter den siste tids oppmerk-
somhet har tanken om at dette kan 

gå fortere enn planlagt streifet dem. 
– Men det gjelder å jobbe hard, og 

det skal vi fortsette med, sier de. 
De håper å få ut en EP snart. 

– Hvordan blir det å stå på en scene 
foran en folkemenge som er spådd å 
bikke over 10.000 publikummere?

– Det blir helt rått, sier Sebastian. 
– Priceless. Jeg håper opptredenen 

åpner mange nye dører for oss, sier 
han sier Jørgen. 

– Det er vanskelig å se for seg så 

mange, det kommer til å bli et hav av 
mennesker, sier Simen. 

– Jeg tror ikke det er noe vi gleder 
oss mer til enn å stå på scenen 30. 
juli, og til dagen etter når vi blir ringt 
opp av Tommy Tee, Nasty Cut og alle 
de kjente produsentene, sier Jørgen 
og smiler. 

– Tenk hvis vi ender opp med å være 
headlinere på Rock Mot Frafløtting, 
avslutter han og ser på de andre to.

SILJE HELENE NILSEN

Sebastian Nilsen (17), Jørgen Lund Karlsen (19) og Simen Johansen (15) i 68 grader nord ser frem til å spille for flere tusen i 
hjembyen 30. juli. (DJ Jørgen Pedersen (16) var ikke tilstede da bildet ble tatt.)  Foto: Silje Helene Nilsen

Det å få VG-lista til Sortland var 
en kollektiv innsats, men det var 
ungdomsrådet som dro det hele 
i gang.

Ungdomsrådet samlet hundrevis av ungdom-
mer, laget videoer og hoppet i havet, alt for å 
få VG-lista til Sortland. Det tok ikke mange da-
gene før resten av Sortland kastet seg med i 
konkurransen. Skjønt, Jonas Båtnes i ungdoms-
rådet vil ikke ta for mye av æren.

– Det var nok mange som ganske raskt forsto 
at dette var noe stort, sier han.

I ungdomsrådet kalte tidligere leder for rådet, 
Lena Strand, inn til et møte og en idémyldring, 
ikke mange dagene etter at konkurransen om 
å bli by X var offentliggjort. Ideene var mange, 
noen var mest drømmer, mens andre ble rea-
lisert.

Ungdomsrådet i spissen
Det aller første initiativet var å samle hele ung-
domsskolen for å spille inn en video. Senere fikk 
de med seg ordfører Grete Ellingsen på innspil-
ling av et «kommunestyrevedtak», der ung-
domsrådet «vedtok» at VG-lista skulle ta turen 
til Sortland. Ungdomsrådet hoppet i havet, og 
laget en enorm banner som også ble brukt i 
musikkvideoen til 68 grader nord.

– Jeg må skryte litt av Grete for hennes enga-
sjement, og for at hun tok seg tid til å invitere 
oss opp til kommunestyresalen, sier Båtnes.

Fordel med liten by
Han tror ikke det er like enkelt å lokke frem et 
slikt engasjement og samhold i større byer. Og 
nettopp dette samholdet og engasjementet er 
det han mener har gjort at Sortland vant kon-
kurransen.

– Det at vi bor i en liten by har nok hjulpet oss 
til å få VG-lista hit, sier Båtnes. 

– De fleste kjenner hverandre, og med store 
nettverk er det mange som vil hjelpe til, legger 
han til.

Han er imponert over engasjementet for å få 
konserten til byen. 

– Alt har gått så fort, og det har vært veldig 
uvirkelig. Tenk at Sortland, en liten by i nord, 
skal få en så stor konsert, sier han.

Ingenting er umulig
Selv har han aldri vært på en VG-listakonsert 
tidligere. Han er heller ikke så opptatt av hvilke 
artister som kommer.

– For meg er det ikke så nøye med hvilke ar-
tister som kommer, det handler om at man har 
fått en så stor konsert til Sortland. Det er stort 
for meg uansett, sier Båtnes.

Båtnes tror sortlendinger har lært mye de 
siste månedene.

– Det viktigste vi har lært er å jobbe sammen 
og å stole på hverandre. Jobber vi sammen kan 
vi få til hva som helst, sier han.

Sanna Drogset Børstad
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Hva vil skje?
Vi starter oppvarmingen med standsaktiviteter og konkurranser, kl 12-18.
VG-lista konserten starter kl 18.00.
 
Ekstrabusser til og fra VG-lista
Vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å oppleve VG-lista. I samarbeide med 
Fylkesrådet i Nordland har vi satt opp 10 ekstrabusser som tar deg til og fra VG-lista.
 
DNB Front Stage billett
Ønsker du å sikre deg en «gullplass» foran scenen har du muligheten nå.

Send SORTLAND til 04800 for mer informasjon om hvordan vinne 
DNB Front Stage-billetter og påmelding til bussene.

Vi gleder oss – velkommen!

VG-LISTA 2014
PÅ sortland

30. juli kl 12–20, Parkeringsplassen ved skibsgården

https://www.dnb.no/
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RESTAURANT/
VINHUS

LUNSJMENY
DELIKATESSER

CATERING

Torggata 27, Sortland
matogvinhus.no

Følg med på Facebook:
/sortlandmatogvin

Egen VG-lista-meny 
30. juli kl. 11-17!

Serveres fra egen stand på torget. Vel møtt til grillfest!

InvitasjonII
inviterer til en 

eksklusiv helaften 30. juli!

Vi serverer en 4-retters meny
med tilhørende drikke. 

Bordbestilling (fra kl. 1900)
på sortland@matogvinhus.no

https://www.facebook.com/sortlandmatogvin?fref=ts
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LemaitreLemaitre

Elektronicaduoen fra Oslo har over de 
siste tre årene oppnådd internasjonal an-
erkjennelse, etter at de slapp den kritiker-
roste Relativity-EP-triliogien. På bølgen 
av suksess har de fått platekontrakt i USA 
og er nå klare for å ta over verden.

Når de ankommer til Sortland 30. juli, 
kommer de akkurat hjem etter å ha spilt 
10 forskjellige konserter i de største byene 
i USA. Guttene lager musikk som er inspi-
rert av fransk indie og elektronisk popmu-
sikk, og har hatt flere hits med låter som 
”Cut to black” og ”Time to realize”.

DonkeyboyDonkeyboy

Disse drammenserne lager herlig elektro-
nisk popmusikk inspirert av melodilinjer 
i popmusikken fra 80 tallet. De fikk sin 
gjennombruddshit med låten ”Ambitions” 
fra 2009. Med låten satte de ny rekord for 
VG-lista, med hele seks uker på første-
plass av salgslisten. På andrealbumet kom 
like solide «City Boy» og «Pull of the Eye», 
og Sundberg-brødrene understreket nok 
en gang at de er store produsenttalenter.

Sivert HöyemSivert Höyem

En av Norges største rockeartister vender 
hjem til Sortland for å spille på VG-lista-
konserten. Han slapp i år sin nye plate 

Endless Love. Sivert er 38, like gammel 
som Bob Dylan var da han lagde Slow 
Train Coming. Tekstene utforsker voksen 
tematikk og musikken er i større grad enn 
før sentrert rundt Siverts unike kvaliteter 
som sanger, og som kunstner.

KråkesølvKråkesølv

Indiebandet fra Bodø har siden 2007 eta-
blert seg som et av Norges største, og har 
spilt utallige konserter. Bandet ble først 
kjent Urørt og senere på bransjefestiva-
len by:Larm. I november 2009 kom deres 
første album Trådnøsting. Sammen med 
John Olav Nilsen & Gjengen var Kråkesølv 
det mestspillende bandet i festival-Norge 
sommeren 2010. De slapp tidligere i år sin 
selvtitulerte fjerdeplate som har høstet 
ros fra flere kritikere.

Anders NilsenAnders Nilsen

Anders Nilsen fra Stavanger ble en YouT-
ube-sensasjon over natten, da han slapp 
låten ”Salsa Tequila” på nettstedet. Lå-
ten var egentlig ment som en spøk i hans 
nærmeste vennekrets, men utviklet seg 
til å bli langt mer. Videoen har i skrivende 
stund 1,7 millioner visninger, og innehar 
førsteplassen på ituneslisten i Nederland.

GabrielleGabrielle

Hun slapp i 2011 sin første singel ”Ring 

meg” som ble en stor hit gjennom året, 
og fikk førsteplass både på VG-lista og 
på iTunes. Hun har i ettertid sluppet sitt 
debutalbum Mildt sagt og i fjor høst slapp 
hun ”Nattergal kap.1”. Hun beskrives som 
en spennende ny elektropopartist med 
personlige tekster og en vakker stemme

Marion RavnMarion Ravn

Hun ble kjent via sin deltakelse i duoen 
M2M sammen med Marit Larsen. I 2005 
slo hun gjennom som soloartist med albu-
met Here I Am, og særlig singelen «Break 
You», som er hentet fra dette albumet. 
Hennes stil karakteriseres som visesan-
ger/pop og Hun er igjen aktuell med sitt 
nye album Songs from a blackbird.

68 grader Nord68 grader Nord

68 grader nord er Sortlands nye hip-
hop yndlinger som har slått seg opp fra 
undergrunnen da de lagde hyllestlåten 
#VGlistatilsortland. Bandet kjennetegnes 
av deres hat/elsk forhold til byen og for 
deres tekniske egenskaper som rappere. 
Dette er fremtiden til nordnorsk hiphop! 
Ryktene sier også at ”68” vil få celebert 
besøk på scenen.

Sondre JustadSondre Justad

Lofotingen Sondre Justad har i løpet av 
det siste året fått platekontrakt i plate-

selskapet Petroleum Records, og beskri-
ves som en av de friskeste nye artistene 
Nordland har å by på. Musikken beskrives 
som å ligge et sted i grensen mellom Sir-
kus Eliassen og Kråkesølv.

Staysman & LazzStaysman & Lazz

Stian Thorbjørnsen, kjent fra Paradise 
Hotel, og Lasse Jensen, har laget en gull-
selgende popgruppe. De er kjent for sin-
gler som: ”Ah ah ah” og ”Brun og blid”. På 
Sortland vil de også opptre sammen med 
rapperen Katastrofe som er kjent for dan-
segulv-hitten ”Nødlanding”

Omer BhattiOmer Bhatti

Omer Bhatti og hans Juice Crew, kjent fra 
Norske talenter, er kjent for sitt heftige 
danseshow. Omer Bhatti er i tillegg kjent 
for det nære forholdet han hadde til kon-
gen av popmusikk, den avdøde Michael 
Jackson.

Sandra Lyng HaugenSandra Lyng Haugen

Sandra Lyng Haugen ble først kjent for 
sin deltakelse i Idol i 2004. Hun har jobbet 
med flere store utenlandske produsen-
ter, og slapp i 2013 sin nye singel ”Prtey”. 
Artisten har et nært forhold til Sortland 
og gleder seg antakelig til å se byen igjen.

 SSS  SKKKKAALLLL SPPPP LLLLLLLLDDDDIIISSSSSSSSEEEE SSSSKKKKAAAALLLL SSSSPPPPIIIILLLLLLLLEEEE::::

På kartene under fi nner du hvor scenen skal være, 
hvor toalettene er og hvor du kan parkere. I tillegg 
viser et kart hvilke områder som sperres for biltrafi kk.
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PARKERING  

BLÅBYHALLEN

SORTLAND 
SENTER

NORTURA

HAVNETERMINALEN

KYSTNÆRINGSENTER

GRESSBANEN
BLÅBYHALLEN

GRUSBANEN

SORTLAND
STORSENTER

RØDSKOLEN
RÅDHUSET

TORGET

ARENA

BUSSTERMINALEN



8

https://www.facebook.com/villogvakkerspa?fref=ts
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...OG MANGE ANDRE GODE TILBUD FRA DECLEOR, 
LANCOME OG HELENA RUBINSTEIN!

Du finnerr ooss på torgett!
E GODE

VG-LISTA30. JULI FEIRER VI

PÅ EN DEL
SKINNVESKER

DELSEY
KOFFERTER

FRA

(før 1699,-)

LANCOME
MASCARA

NÅ

(før 295,-)ø

SORTLANDS ENESTE URMAKER – Tlf.: 76 12 10 62 
Ur – Gullvarer – Besøk vår nettbutikk: www.ediassen.no

3-DAGERS SALG 
MASSE 

SØLVSMYKKER

÷50%
ALLE KLOKKEMERKER

Priseksempel Daniel Wellington 
P

W llington

NÅ 1319,-N  (før 1649,-) 

https://www.facebook.com/pages/Marianns-Parfymeri-AS/310818752262693?
https://www.facebook.com/E.N.Ediassen?fref=ts
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Konsertgjengere som bor både 
to og tre timer unna Sortland blir 
frakta trygt frem og tilbake.

Det blir sat opp ti gratis busser 
i forbindelse med VG-lista-
konserten som skal frakte 
konsertgjengere frem og tilbake 
fra arrangementet.

Bussene vil kjøre innom tettsteder 
på veien for å plukke opp 
konsertgjengere og ankomme 
Sortland i god tid før konserten. 

Fylkesrådet i Nordland har støttet 
busstransport til VG-lista på 
Sortland med inntil 53 000 kr.

– Vi forventer at foreldre eller 
voksne møter opp for å hente sine 
barn/ungdommer så vi er sikre på 
at alle kommer seg trygt hjem. Nå 
håper vi ungdommen benytter seg 
av busstransporten som settes 
opp til Sortland sentrum 30.juli, 
sier fylkesråd Beate Bø Nilsen.

Retur er umiddelbart etter 
konsertslutt klokka 20.30.

MYRE/ALSVÅG
Avgang fra:
Myre rådhus 15:45
Alsvåg ICA 16:00
Lifjord kryss 16:20
Frøskenland 16:25
Jennestadosen 16:30

Avgang retur
Sortland bussterminal 20:30
Jennestadosen 20:45
Frøskenland 20:50
Lifjord kryss 20:55
Alsvåg ICA 21:15
Myre rådhus 21:30

BØ
Avgang fra:
Steine bussholdeplass 14:15
Straume 14:30
Asterset 14:45
Kråkberget kryss 15:00
Holmstad skole 16:25

Avgang retur 
Sortland bussterminal 20:30
Holmstad skole 20:50
Kråkberg kryss 22:15
Asterset 22:30
Straume 22:45
Steine bussholdeplass 23:00

STOKMARKNES
Avgang fra:
Stokmarknes-Markedsbrygga 16:00
Sandnes kryss 16:15
Grytting 16:20
Holand skole 16:30

Avgang retur
Sortland bussterminal 0:30
Holand skole 20:45
Grytting 20:55
Sandnes kryss 20:55
Stokmarknes-Markedsbrygga 21:15

LEKNES
Avgang fra:
Leknes bussterminal 13:45
Borg Skole 14:05
Henningsvær (snuplass ved kryss 
E10) 14:20
Kabelvåg bussholdeplass 14:35
Svolvær bussholdeplass 14:45
Fiskebøl fergekai 15:25
Gullesfjord bussholdeplass 16:05

Avgang retur 
Sortland bussterminal 20:30
Gullesfjord 21:10
Fiskebøl fergekai21:50 
Svolvær bussholdeplass 22:40
Henningsvær (snuplass ved kryss 
E10) 22:55
Borg skole 23:10
Leknes bussterminal 23:30

SVOLVÆR
Avgang fra:
Svolvær bussholdeplass 14:45
Fiskebøl fergekai 15:25
Gullesfjord bussholdeplass 16:05

Avgang retur
Sortland bussterminal 20:30
Gullesfjord 21:10
Fiskebøl fergekai 21:50
Svolvær busholdeplass 22:30

STOKKMARKNES

MYRE

SVOLVÆR

LEKNES

MELBU

SORTLAND

STEINE

MELBU:
Avgang fra:
Melbu bussholdeplass 15:30
Stokmarknes-Markedsbrygga 16:00
Sandnes kryss 16:15
Grytting 16:20
Holand skole 16:30

Avgang retur
Sortland bussterminal 20:30
Holand skole 20:45
Grytting 20:55
Sandnes kryss 21:00
Stokmarknes-Markedsbrygga 21:15
Melbu bussholdeplass 21:45
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ANDENES
Avgang fra:
Andenes rådhus (parkeringsplass) 14:45
Skarstein (kryss til Fiskenes) 14:55
Saura 15:15
Dverberg 15:25
Åse 15:40
Risøyhamn (ved butikken) 15:50
Medby 16:05
Forfjord 16:15
Maurnes 16:30

Avgang retur
Sortland bussterminal 20:30
Maurnes 20:45
Forfjord 21:00
Medby 21:10
Risøyhamn (ved butikken) 21:25
Åse 21:35
Dverberg 21:50
Saura 22:00
Skarstein (kryss til Fiskenes) 22:20
Andenes rådhus 22:30

HARSTAD
Avgang fra:
Harstad Byterminal 14:30
Kanebogen 14:35
Medkila 14:40
Gausvik 15:05
Sandtorg 15:15
Kongsvik skole 15:25

Avgang retur 
Sortland bussterminal 20:30
Kongsvik skole 20:50
Sandtorg 21:00
Gausvik 21:10
Medkila 21:35
Kanebogen 21:40
Harstad byterminal 21:45

NARVIK
Avgang fra: 
Narvik bussterminal 13:15
Bjervik 13:55
Bogen 14:15
Evenes (ved Truckstoppen) 14:30
Evenskjer (ved Rema) 14:45
Tjelsundbrua Kro 15:00

Avgang retur 
Sortland bussterminal 20:30
Tjelsundbrua Kro 22:15
Evenskjer 22:30
Evenes 22:45
Bogen 23:00
Bjerkvik 23:20
Narvik bussterminal 24:00

LØDINGEN
Avgang fra:
Lødingen bussholdeplass 15:45
Sigerfjord skole 16:35

Avgang retur 
Sortland bussterminal 20:30
Sigerfjord skole 20:40
Lødingen bussholdeplass 21:30

HARSTAD

NARVIK

LØDDINGEN

Donkeyboy storgleder seg til å laise 
opp stemningen på en parkeringsplass 
i Sortland. De ba tross alt om det selv. 

Peter Michelsen i Donkeyboy er for øyeblikket i 
feriemodus på Sørlandet.

- Sommeren har vært veldig god for oss i 
Donkeyboy, vi har spilt mye rundt i Skandina-
via på forskjellige festivaler, og gjort en god del 
promoteringsarbeid, forteller dramenseren. 

Han har likevel fått tid til å nyte ferie mellom 
slagene. For øyeblikket er jeg på Sørlandet og 
nyter ferie sammen med familien. Det er godt å 
få pause fra det hektiske turnélivet, slik at vi kan 
komme enda sterkere tilbake.

Vil se smil
Donkeyboy har rykte på seg som et stort live-
band som alltid fenger publikum med sine man-
ge radiohits.

- Det viktigste på en konsert for oss i Don-
keyboy, er å få alle menneskene i publikummet 
til å smile, det blir alltid fin stemning og mye 
feelgood, og da føler vi at vi har gjort jobben 
vår, forklarer gitaristen.

Donkeyboys musikk beskrives av mange som 
retro-fresh popmusikk, med klare nikk mot tid-
ligere pop-æra.

- Vi spiller elektronisk popmusikk, som er 
sterkt inspirert av 80-tallet. På den tida var lyd-
bildet styrt av mye synther og et veldig sterkt 
melodifokus i musikken, A-ha er et veldig typisk 
eksempel på dette. Vi lar oss også inspirere mye 
av Tom Petty og band som Alphaville, oppramser 
Michelsen.

Begeistret av By X
Bandet har latt seg begeistre over det store en-
gasjementet som var i Sortland i forkant av By 
X-konkurransen, og sa klart fra til VG-lista om at 
de hadde et ønske om å få være med til Sortland 
på turneen.

– Det var utrolig gøy å se at så mange unge 
aktiviserte for å få til denne konserten på et 
lite sted som Sortland. Dette viser hvor sterkt 
musikk engasjerer mennesker i hverdagen, og 
jeg gleder meg personlig veldig mye til å vise 
fram musikken for alle menneskene, sier Mic-
helsen og fortsetter: 

– Da vi ble spurt om hvilke av konsertstedene 
vi ville til, var vi krystallklare på at Sortland var 
det viktigste stedet å spille.

Dette var også noe av grunnen til at Donkey-
boy ønsket å spille på klubbkonserten som arran-
geres senere på kvelden i Kulturfabrikken.

– VG-lista-sett blir veldig kompakte, og de 
fleste artistene får bare tid til å spille to-tre 
sanger. Det blir mer som en stor happening enn 
en vanlig konsert. Derfor spiller vi en fullblods 
Donkeyboy-konsert senere på kvelden, forteller 
gitaristen.

ØYSTEIN TORDAHL

Donkeyboy gleder seg til å returnere til Nord-Norge. 
 Pressefoto

ANDENES
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15 GNISTEN                58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, kjøttdeig, løk, hvitløk og jalapeño  
(Cheese, tomato sauce, minced meat, garlic and jalapeño)

16 LUKSUSKYLLING                                63,- 145,- 195,-
Ost, tomatsaus, marinert kylling, luksusbacon, løk og paprika 
(Cheese, tomato sauce, marinated chicken, luxury bacon,  
onion and sweet pepper) 

17 KYLLINGFARMEN                                58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, marinert kylling, chili, pesto og tomat
(Cheese, tomato sauce, marinated chicken, chili, pesto and tomato)

18 VEGETARIANEREN                                45,- 115,- 145,-
Ost, tomatsaus, ananas, sjampinjong, løk, mais og paprika
(Cheese, tomato sauce, pineapple, mushrooms, onion,  
sweet corn and sweet pepper) 

20 DRENGEN                                50,- 130,- 175,-
Ost, tomatsaus, skinke og bacon  
(Cheese, tomato sauce, ham and bacon)

21 MR. X                  58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, kjøttdeig, pepperoni, løk og ananas  
(Cheese, tomato sauce, minced meat, pepperoni, onion and pineapple)

22 CHORIZO SPESIAL                                    58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, chorizo, marinert biff og løk
(Cheese, tomato sauce, chorizo, marinated beaf and onion)

23 DOBBELDEKKER                58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, skinke, kjøttdeig og oregano 
(Cheese, tomato sauce, ham, minced meat and oregano)

24 HEIT KYLLING                                 58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, sterk og marinert kylling, bacon og ananas 
(Cheese, tomato sauce, hot and marinated chicken, bacon and pineapple)

25 CHORIZOEN                                               58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, chorizo, pesto, oregano og tomat 
(Cheese, tomato sauce, chorizo, pesto,oregano and tomato) 

28 HOTTENTOTTEN                                  58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, pepperbiff, pepperoni og paprika 
(Cheese, tomato sauce, pepper beef, pepperoni and sweet peppers)  

1 DEN ENKLE                 37,-  85,-  110,- 
Ost & tomatsaus – og bare det! 
(Cheese & tomato sauce – and nothing else!) 

2 KVESS                  50,- 125,- 165,- 
Ost, tomatsaus, skinke og sjampinjong 
(Cheese, tomato sauce, ham and mushroom)

3 DRØMMEN                                50,- 125,- 165,- 
Ost, tomatsaus, kjøttdeig og paprika 
(Cheese, tomato sauce, minced meat and sweet pepper)

4 PIZZABAKEREN SPESIAL               50,- 130,- 175,-
Ost, tomatsaus, kjøttdeig, løk og bacon 
(Cheese, tomato sauce, minced meat, onion and bacon)

5 SNADDER                                50,- 130,- 175,- 
Ost, tomatsaus, kjøttdeig, løk og ananas 
(Cheese, tomato sauce, minced meat, onion and pineapple)

6 MIX                                 50,- 130,- 175,-
Ost, tomatsaus, pepperoni, løk og paprika 
(Cheese, tomato sauce, pepperoni, onion and sweet pepper)

7 MEKSIKANEREN                63,- 145,- 195,-
Ost, tomatsaus, marinert kylling, marinert biff,  
nachoschips, hvitløk, mais og chili  
(Cheese, tomato sauce, marinated chicken,marinated beef, 
nacho chips, garlic, sweet corn and chili)

8 BIFFEN                                63,- 145,- 195,-
Ost, tomatsaus, marinert biff, bacon og hvitløk 
(Cheese, tomato sauce, marinated beef, bacon and garlic)

9 DEN MARINERTE                58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, marinert biff, sjampinjong og løk 
(Cheese, tomato sauce, marinated beef, mushroom and onion) 

10 PEPPERSVENNEN                                58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, pepperbiff, sjampinjong, løk og paprika 
(Cheese, tomato sauce, pepper beef, mushroom onion and sweet pepper)

11 FLAMMEN                                58,- 135,- 185,-
Ost, tacosaus, kjøttdeig, nachoschips og jalapeño 
(Cheese, taco sauce, minced meat, nacho chips and jalapeño)

12 TACOKYLLINGEN                                63,- 145,- 195,-
Ost, tacosaus, marinert kylling, nachoschips og jalapeño 
(Cheese, taco sauce, marinated chicken, nacho chips and jalapeño) 

13 KOKKENS KYLLING                              58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, marinert kylling, løk, mais og sjampinjong
(Cheese, tomato sauce, marinated chicken, onion, sweet corn and mushroom)

14 KOKKENS FAVORITT                             58,- 135,- 185,-
Ost, tomatsaus, kjøttdeig, luksusbacon og ananas
(Cheese, tomato sauce, minced meat, luxury bacon and pineapple)

Pizzabakeren Sortland  
76 12 14 00  
Nordre Frydenlund Allè 6C

25 gode grunner til å ringe 76 12 14 00

EKSTRA TILBEHØR 
Ost/kjøtt         20,-
(Cheese/meat) 

Ananas, paprika o.l.        13,- 
(Pineapple/sweet pepper etc.) 

Dressing                               21,- 
(Dressing)

GLUTENFRI BUNN (30 CM)
koster det samme som en stor

MINERALVANN              
1,5 l (inklusiv pant)   39,-
UTKJØRING INNENFOR 4 KM 
(minimumsordre på kr 159,-)   75,-

Hot               Extra hot                         Garlic            

Sterk         Ekstra sterk               Hvitløk        

Åpent: Mandag - torsdag 11-22 
            Fredag - lørdag 11-23            
            Søndag 13-22

FERSK OG SPESIELL - Alle pizzaene er laget på våre egne nybakte bunner og serveres med Pizzabakerens osteblanding og tomatsaus

www.pizzabakeren.no

Momstillegg ved spising hos Pizzabakeren

20 CM 30 CM 40 CM20 CM 30 CM 40 CM

Priser fra 03.02.2014

Ekstra hot? På alle pizzaer med marinert biff eller kylling kan  
du i stedet velge pepperbiff eller hot kylling uten tillegg i prisen. 

fram til 15:00 på hverdager 

www.pizzabakeren.no

Vi ønsker alle en KJEMPEFLOTT DAG 30. juli. Kos dere på VG-lista!

Besøk vår innholdsrike nettbutikk! 
Der finner du mange gode tilbud på 

alle våre kjente produktserier.

Følg oss!  - og vi vil 
holde deg oppdatert 
på siste nytt!

Du finner oss også 
på Instagram 
@sortlandhudogfotterapi

Strandgata 35  – Telefon 76 12 20 30
www.sortlandhudogfot.no

http://sortlandhudogfot.no/
https://www.pizzabakeren.no
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Campus Vesterålen

Bli student ved 
Campus Vesterålen

www.uin.no/vesteralen
#joinUiN

Sjekk våre ledige studieplasser her:

www.uin.no/studietilbud/
opptak/ledigestudieplasser

https://www.facebook.com/UniNordland?fref=ts
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Gabrielle er midt i en hektisk sommer med 
turnering til alle landets festivaler. Da VOL 
tok kontakt med Gabrielles management 
for å få et telefonintervju med artisten, fi kk 
vi beskjed om at artisten kun hadde tid til 
å svare på mail. Det er kanskje litt ironisk å 
drive mailutveksling med en artist som hadde 
”Ring meg” som sin gjennombrudds-hit, 
men bergensfrøkenen viste seg å være svært 
skriveglad på mail.

VOL: Hei Gabrielle! Hvordan har sommeren din vært så 
langt?

G: - Helt fantastisk! Jeg har på en syk måte klart å kom-
binere spillingen med å samtidig få tid til masse bading og 
kos med familie og venner, så akkurat nå kunne jeg ikke 
bedt om noe mer. Selv om jeg riktig nok i skrivende stund 
sitter i studio der jeg antar det er sånn Ca. 50 grader, og 
helst kunne tenkt meg en stor lollipop i varmen. 

VOL: kan du beskrive hvordan det er å være på en kon-
sert med Gabrielle?

G: Hittil i sommer har det vært helt mayhem på alle 
stedene vi har spilt. Det er utrolig rått å møte tusenvis 
av musikkglade mennesker som synger med og anerkjen-
ner det harde arbeidet vi ligger ned før en turné. Vi jobber 
veldig hardt mot å gjøre hver konsert til en personlig og 
stor opplevelse for publikum, der man skal føle man del-
tar på noe mer enn å høre albumversjoner av låtene mine. 
Bandet mitt er hands down noen av Norges beste musi-
kere og dette gjør showene våre til en helstøpt pakke der 
ingen skal gå hjem uten å ha fått oppleve noe nytt. 

VOL: I forkant av at Sortland vant DNBs ”By X”-konkur-
ranse, var byen preget av et veldig intenst og ungt en-
gasjement for å vinne konkurransen. Hva synes du om 
at så mange unge engasjerer seg så sterkt for å ha fått 
til denne konserten? 

G: Musikk kan være med å forandre liv og det har en 
utrolig stor effekt på hverdagen til mange. Det tror jeg er 
mye av grunnen til det enorme engasjementet. Det var 
sterkt å se hvor hardt dere jobbet sammen for å vinne 
konserten og ikke minst gleden da dere fikk vite resulta-
tet. Vi gjør alltid vårt ytterste for å gi en god konsertopp-
levelse, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg gleder meg 
veldig til å opptre for publikummet i Sortland! 

VOL: har du besøkt Nordland noen gang tidligere?
G: Jeg har spilt i Sandnessjøen, Bodø og Mo i Rana og 

har så vidt fått tid til litt guidet tur, men det er dessverre 
slik at man som regel kommer rett til lydsjekk og konsert, 
og deretter fly tidlig dagen etterpå. Denne gangen er jeg 

utrolig glad for at det er på som-
meren, slik at vi får sett mye selv 
om det blir sent! Planen min er 
egentlig bare å nyte det jeg får 
tid til av folk og natur før vi må 
videre. Dessuten skrev noen søte 
jenter til meg på Instagram at de 
skal stekes vafler backstage...
hva mer kan man ønske seg ? ;)

VOL: Hva synes du om at de 
nye lokale artistene 68 Grader 
Nord og Sondre Justad  også 
får en sjanse til å stå på scenen 
sammen med deg?

G: Det er veldig tøft at det 
gis rom for lokale artister som 
er på vei opp. Jeg husker veldig 
godt første gang jeg stod på 
Rådhusplassen foran så mange 
mennesker, og jeg er sikker på at 
både Sondre Justad og 68 grader 
nord vil få ett sinnssykt rush av 
den opplevelsen.

VOL: Vi har hørt rykter om nytt 
album, kommer det snart?

G: Det stemmer! Vi jobber med 
tredje albumet mitt og håper å 
slippe dette før vinteren setter seg. Jeg tror nok folk vil 
oppleve at jeg har utviklet meg sammen med sounden. 
Vi vokser som mennesker gjennom livet og det er viktig å 
ikke bli stillestående. Det vil alltid være Gabrielle, men jeg 
har lært utrolig mye de siste 4 årene, og er ikke fremmed 
for å eksperimentere mer i studio. Nå jobber jeg også med 
flere forskjellige produsenter noe som gjør at det blir en 
større variasjon på låtene mine. Vi tok musikken et steg 
videre på Nattergal kap 1, og jeg føler jeg har kommet 
enda lengre denne runden.

VOL: Kan du fortelle oss hvor du henter inspirasjonen 
din fra? 

G: Det har vært utrolig mange forskjellige artister som 
har vært innom i mitt liv og formet mine musikalske re-
feranser, Robyn er for eksempel en av dem. Nå er jeg nok 
blitt mer selvstendig og lager musikk uten å tenke så mye 
på hva som beveger seg på radioen. Det er viktig å forme 
ditt musikalske uttrykk på egen hånd og ikke prøve for 
hardt å gjøre, noe andre artister har suksess med. Det er 
en viktig kunst å sortere bort uviktig input fra sidelinjen. 
Da tror jeg man fort kan miste særpreget sitt.  

SA: Hvordan arbeider du med tekstskriving? Det du skri-
ver virker veldig personlig.

G: Det som er så fantastisk med låtskriving er at man 
står fri til å forme en fantasiverden eller velge å hente fra 
eget liv. Jeg har gjort mye av sistnevnte, men er nå be-
gynt å utnytte meg av den siden av hjernen som sitter på 
utrolig mye rare tanker. Veldig ofte blir det likevel ting jeg 
har opplevd, da det er min måte å utrykke følelser på. En 
god mix, kan man kanskje kalle mitt siste album.
VOL: Hvordan har det vært å kjempe seg opp som popar-
tist over de siste tre årene?

G: Det har vært en veldig bra og ikke minst spesiell tid. 
Det har vært mye fokus på å ta rette valg for å forme den 
karrieren man selv ønsker, og det er først nå jeg kjenner 
jeg kan senke skuldrene å gjøre min ting 100% uten å føle 
ett press på å bevise noe. Så lenge man tidlig bestemmer 
seg for at det er musikken som til en hver tid skal stå i 
fokus slipper man å bruke energi på tull og tøys rundt sitt 
eget såkalte ”image”. Det er også vanvittig deilig å se at 
musikken setter seg og at man kan motivere andre unge 
til å satse. Det er hardt arbeid, men belønningen er stor. 

Tusen takk Gabrielle, vi ønsker deg lykke til på sce-
nen foran hele 
Vesterålen onsdag!

ØYSTEIN TORDAHL

Sondre Justad er en fersk ny 
artist med røtter fra Vestvågøy, 
som i løpet av det siste året har 
sluppet godsinglene ”Nu har du 
mæ” og ”Slave”.
– Låtene jeg kommer til å spille på VG-
lista kjennetegnes av å være energiske, 
med mye driv og god stemning, forteller 
lofotgutten.

Tekstene i singlene hans bærer preg av 
å være utleverende og personlige.

– Med ”Nu har du mæ” ønsket jeg å for-
midle tidspunktet der man går fra å være 
usikker til å bli sikker i kjærligheten, det er 
en låt jeg har kjent på lenge som endelig 
er ferdig.

Han har den siste tiden arbeidet med 
et nytt band som skal være med ham på 
scenen under konserten. 

– Vi har jobbet jævlig mye i sommer, 
det har vært mye skriving og mye øving 
det er utrolig gøy å se låtene vokse seg 
til, forteller Justad.

Han er tydelig engasjert over at VG-
lista kommer til Sortland:

– Det er utrolig at en så stor konsert 
kommer til Sortland, og veldig gøy å få 
være en del av den. Jeg har jo vært mye 
på Sortland i oppveksten, forteller han og 
trekker fram seieren i kretscupen fra da 
han spilte fotball som barn.

– Det var helt fantastisk. Jeg fikk spille 
to minutter på banen i finalekampen 
der vi slo Sortland IL. Det tror jeg er den 
eneste gangen Henningsvær IL har vun-
net noe som helst, sier han og ler. 

Sondre håper at mange Lofotværinger 
tar turen for å se showet. 

– Dette er noe hele regionen bør få med 
seg.

Ellers jobber bodøartisten for tiden 
med et album.

– Å få albumet ferdig er hovedfokuset. 
Mange av låtene er klare, og enda flere er 
snart modne. Det har blitt mye studiotid 
og snart kommer en ny singel.

Han er en del av Bodøs nye musikkbøl-
ge som har vokst seg fram de siste fem 
årene.

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med 
musikken. Jeg begynte på musikklinja i 
2006 og der møtte jeg mange med sam-
me drøm, blant annet Silje i Bendik, krå-
kesølvguttene og Sirkus Eliassen. 

Alle disse artistene har hatt suksess. 
Sondre håper nå å være neste mann.

– De viser at det er mulig å jobbe med 
dette i Nord-Norge, ti tross for alle Odds.

ØYSTEIN TORDAHL

Gabrielle lover å lage mayhem når hun spiller på Sorlandskonserten. 
 Foto: Universal



15

https://www.facebook.com/BlueBag1?fref=ts
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Vi spurte et fi rkløver av de drøyt 
100 frivillige som allerede har 
meldt seg. En av dem heter 
Kamilla Fossem, og hun fant det 
veldig naturlig å melde seg.

 ”Skal jo dit uansett”
– Hele dette stuntet handler om frivil-
lighet, dugnad og spontanitet. Vi fikk 
VGlista hit gjennom frivillig innsats. Og 
nå har vi sjansen vi vise at vi ikke bare 
klarte å få arrangementet hit, men at vi 
også klarer å gjennomføre det, sier Fos-
sem.

Hverken hun eller de andre frivillige 
kan forvente frynsegoder eller privile-
gier. Det får nemlig alle som kommer, så 
det å stille som frivillig innebærer ikke 
annet enn at man jobber mens andre ko-

ser seg på konsert.
– Men akkurat det tenker jeg går helt 

bra. Jeg skal jo dit uansett, og når jeg 
først er det, kan jeg jo like godt gjøre en 
innsats, sier Jonas Båtnes.

 Å få det til å skje
– Det handler om å ønske å gjøre en inn-
sats, å bidra til at en så flott konsert fak-
tisk skjer her hos oss, sier Ove Aalo som 
glatt erkjenner at han ikke tilhører den pri-
mære målgruppa for musikken som kom-
mer til å runge utover festplassen den 30. 
juli.

Eli Dimmeldal i Natteravnene slutter 
seg til Aalos erkjennelse, men slår fast 
at det er helt naturlig å være der ungdom 
ferdes. Hun venter støtte fra natterav-
ner i hele Vesterålen som skal bidra til 
trivsel og trygghet.

Kompenserer med frivillighet
– Hva skal de frivillige gjøre, egentlig?

– Alt mulig, egentlig. Jeg er ikke redd 
for at vi blir for mange, for å si det sånn, 
ler den ansvarlige for den frivillige hor-
den, Øystein Bjørstad Lindbeck.

– Arrangementet er så stort at det 
alltids vil være plass for flere, ikke minst 
på rydding og avfallshåndtering etterpå. 
Sortland er spesiell i forhold til de andre 
stedene på turnèlista, blant annet ut 
fra at vi er lavere dimensjonert på infra-
struktur enn de andre byene. Det må vi 
kompensere for med frivillighet, med 
folk som kan stille rundt omkring og få 
alt til å fungere.

Hele Vesterålen er med
Han er imponert over antallet som hit-
til har meld seg på for å dirigere trafikk, 
parkering, sørge for opprydning eller del-

ta i generelle trivselspatruljer.
–  Det er fint å se at de påmeldte kom-

mer fra regionen. Og at unge som gamle 
stiller opp. Jeg tror vi har et aldersspenn 
fra 12 år til nærmere 70 på lista over de 
påmeldte.

– Og det er ennå ikke for sent å melde 
seg på?

– På ingen måte. Og det som er spen-
nende her, er jo at vi ikke aner hvor 
mange som kommer. Så blir det plutse-
lig 15.000 her, må folk gjerne trå til som 
spontanfrivillige der og da og ta i et tak 
der det trengs.

Vil du være med?
Meld deg på til: 
tinyurl.com/vglistatilsortland

ERIK JENSSEN

Jonas Båtnes, Kamilla Fossem, Ove Aalo og Eli Dimmeldal er fire av de rundt 100 frivillige som foreløpig har meldt seg til tjeneste under Øystein Bjørstad Lindbecks ledelse. 
  Foto: Erik Jenssen

De stiller frivillig 
på gratiskonsert:
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Vi kjører på med en heidundrende etterpåfest med musikk for enhver smak. Vi kjører utescene med utvidet område 

for å ha kapasitet for kveldens folkemasse. Uteområdet blir fordoblet, og vi får en utebar for anledningen. Musikken 

står LITTLE SISTER og pianoentertainer ALFRED AARONSEN for ute. Samtidig har vi åpen bar inne og discotek som kjøres 

hele kvelden, med DJ KENNETH bak spakene. Det blir altså det beste av to verdener på Sortland sin største festdag noensinne!

VEL MØTT TIL EN FANTASTISK FEIRING HOS OSS!

ALDERSGRENSE: 18ÅR      INNGANG: 200,-     ÅPNER: KL 20.00-03.10

Opplev den sjeldne kombinasjonen av musiker og entertainer med et usedvanlig limt i øyet

OOOOppppppppplllleeeeevvvvv dddddeeeeennnnn ssssjjjjeeeeelllldddddnnnnneeeee kkkkkoooommmmmbbbbbiiiinnnnnaaaaassssjjjjoooonnnnneeeeennnnn aaaaavvvvv mmmmmuuuuussssiiiikkkkkeeeeerrrr oooooggggg eeeeennnnntttteeeeerrrrttttaaaaaiiiinnnnneeeeerrrr mmmmmeeeeeddddd eeeeetttt uuuusssseeeeeddddd llii  llii ttt iii øøyyeettttdvanlig gglimmmmmmttttttttt iiiiiiiiiii  øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttt........dddddvvvvvaaaaannnnnlllliiiiggggg ggggglllliiiiimmmmmtttt iii øøøøøyyyyyeeeeetttt...

Bandnavnet ga seg selv, men lillesøstra fremstår på ingen måte som «liten» i musikalsk sammenheng. 

BBBBBaaaaannnnndddddnnnnnaaaaavvvvvnnnnneeeeetttt gggggaaaaa sssseeeeeggggg ssssseeeeellllvvvv,,,, mmmmmeeeeennnnn lllliiiilllllllleeeeessssøøøøøsssstttttrrrraaaaa fffffrrrreeeeemmmmmssssttttååååårrrrr pppppååååå iiiinnnnngggggeeeeennnnn mmmmmåååååtttteeeee ssssoooommmmm ««««lllliiiitttteeeeennnnn»»»» iii mmmmmuuuuussssiiiikkkkkaaaaallllsssskkkkk ssssaaaaammmmmmmmmmeeeeennnnnhhhhheeeeennnnnggggg...

Med kraft og trøkk i stemmen, og et stort register, fronter hun et reinspikka rock’n’roll/partyband.

MMMMMeeeeeddddd kkkkkrrrraaaaaffffftttt ooooggggg ttttrrrrøøøøøkkkkkkkkkk iii sssstttteeeeemmmmmmmmmmeeeeennnnn,,, ooooggggg eeeeetttt ssssttttoooorrrrtttt rrrreeeeegggggiiiiissssttttteeeeerrrr,, fffffrrrroooonnnnntttteeeeerrrrr hhhhuuuuunnnnn eeeeetttt rrrreeeeiiiinnnnsssspppppiiiikkkkkkkkkkaaaaa rrrroooocccckkkkk’’nnnn’’rrrroooollllllll////pppppaaaaarrrrrtttttyyyyybbbbbaaaaannnnnddddd..

DA ER STASJONEN SIN ETTERPÅFEST FOR DEN STORE DAGEN KLAR! 

ÅRETS UNGDOMSFEST

Musikken står Dj-Sprite for, og 

vi lover en kjempekveld med fet 

musikk! Det blir også lagt ut en 

playlist i Spotify, hvor folk kan legge 

inn musikkønsker på forhånd.

ortlandd sentrum, kkjjjører vi ortlaa d sentrum, kjører vi vvvvi 
med mobilt discotek immed mobiltt discottek i på mppåå pp oor de som kkke er or de som ikke er 

pp.kon rtområdet og enkel merking vil bli satt oopp.konserto råd t og enkkk l merking vil bli satt ooo rkrketet gg ttkt det og e kel m rking il bli satt pds rtområdet og e kel m rking il bli satt pog e kel m rking il bli satt ooo råd t oookon rtområdet og e k sasnnsert mråd t og en l m nmmko e to åkon e tot åd t k l ki il bli ttkokonserrtotområrådetet og enkekel merrking vvil bli ssatatttt opp.

DET BLIR KNALLGOD LYD FRA SCENA, 
ET FLOTT LYS- OG RØYKSHOW, SAMT 

SNØSKUMMASKINER SOM BLIR 
PLASSERT PÅ ET BEGRENSET OMRÅDE, 

SLIK AT DE SOM VIL KAN DANSE I “SNØEN”!

Det blir salg av brus og diverse snop i kiosken vår.
Ingen aldersgrense er er satt, men anbefalt fra 

ungdomsskolealder og oppover.

https://www.facebook.com/groups/37926737916/?fref=ts
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b.young SORTLAND

www.byoung.com

VI BLE BY X - OG NÅ SKAL DET FEIRES!

VI LAISA OPP STEMNINGA
Onsdag 30. Juli drar vi butikken ut på gata,og vi har kjøpt inn varer til utrolige priser!

#VGLISTATILSORTLAND

JEA NS før 499,95

Nå 199,95
KJOLER før 399,95

Nå 199,95

TOP før 299,95

Nå 149,95

TOPP før 199,95

Nå 99,95

https://www.facebook.com/be.young.sortland?fref=ts
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DEN STORE 

        FESTEN
             30. juli kl. 09:00 – 22:00

#Kveldsåpent til kl. 22:00

#Kveldstilbud fra kl. 20:00–22:00

#Mat og drikke til liten og stor

#Wifi , hjertestarter, toaletter

#Utestander

Lik oss du også på 
www.facebook.com/
Skibsgaarden www.skibsgaarden.no

https://www.facebook.com/Skibsgaarden?fref=ts
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Caroline Meier i DeadlineMedia vil framsnakke Vesterålen mer. Her sammen med Stein Inge Pedersen i DeadlineMedia under innspil-
ling av musikkvideoen #vglistatilstortland. 

VG-lista-pådriver og kreativ 
leder i DeadlineMedia, 
Caroline Meier, er ikke tvil 
om Sortland og Vesterålen 
kan dra nytte av den 
store entusiasmen rundt 
arrangementet.

– At Sortland får arrangere VG-lista-
show, viser at det nyt-
ter med engasjement og 
hardt arbeid. For tildelinga 
kom definitivt ikke av seg 
selv, understreker Meier.

Hun mener at Sortland 
og Vesterålen må dra nyt-
te av blesten og spinne vi-
dere på den positive ener-
gien som begivenheten 
fører med seg. 

– Det er viktig å tenke lenger fram 
enn VG-lista, først og fremst gjennom 
å framsnakke Vesterålen og spre posi-
tive vibrasjoner. På den måte blir folk 
nysgjerrige og får lyst til å flytte hit, sier 
den daglige lederen.

Dårlig omdømme
Ifølge Meier hadde Vesterålen dårlig 
omdømme i lang tid, noe som gjorde det 
trøblete å stikke seg fram.

– Vesterålen var lenge en skadefrydre-
gion som ble sett på som den stygge lil-
lesøstera til Lofoten. Om noen ville lyk-
kes med noe måtte de ut av regionen. 
Det var nesten slik at folk ble glade når 
de som ville prøve å få til noe ikke klarte 

det. Heldigvis er det ikke slik lenger. Nå 
er det mer åpenhet og toleranse, i tillegg 
til at det skjer veldig mye spennende 
her. Men vi har mer å gå på og vil tjene 
på å bli et enda åpnere samfunn.

Barn og unge
Meier mener at rekruttering vil være en 
avgjørende faktor i så måte. 

– Det må legges til rette for at de 
beste folka kommer hit til regionen og 
får de beste jobbene, om det så skulle 

være en person fra Oslo med spennende 
ideer. På det området er vi nødt til å ha 
ambisjoner. Kompetanse og dyktige im-
pulser utenfra er sentralt for utvikling, 
presiserer hun.

Ifølge Meier spiller også de yngre en 
svært vesentlig rolle i forbindelse med 
fremtidig satsing.

– Vi som voksne må plante positive 
frø i de yngre slik at de får selvtillitt og 
kan oppnå drømmene sine. Husk også 
på at den oppvoksende generasjonen 
er fremtidens sjefer. Og det er nettopp 
slike sjefer som vil noe, og som har vi-
sjoner og ambisjoner, vi ønsker å dyrke 
fram, presiserer Meier.

Den engasjerte kvinnen mener at de 
unge også må lære seg at gode resultat 

kommer av hardt og kontinuerlig arbeid.
– Vi må lære dem å stå på og kjempe 

for drømmene sine, uansett hvor van-
skelig det kan være. Store planer og 
ideer koker ofte bort i svulstige ord. Men 
samtidig må man tørre å tenke stort 
dersom man skal satse, noe prosessen 
med få VG-lista til Sortland er et godt 
eksempel på, utdyper Meier.

Omdømmeprosjekt
Hun håper derfor at alle nøkkelpersoner 

som har vært involvert i VG-
listaprosjektet, fronter og sprer 
det mest mulig, og til flest mu-
lig.

– Vi må dra nytte av den po-
sitive energien mens dette ennå 
er ferskt og aktuelt, slår hun 
fast.

Meier synes det er vanskelig å 
være for bastant når det gjelder 

konkrete fremtidsprosjekter som kan 
springe ut fra VG-lista-showet. Noen 
tanker har hun likevel gjort seg, og trek-
ker fram nettsiden Lapland.online, som 
er full av informasjon om Lapland som 
reisedestinasjon.

– Søkelyset er likevel noe mer enn rei-
seliv, næringsliv og turisme. Det handler 
like mye om de gode og spennende his-
toriene. Jeg håper at vi kan få til et lik-
nende og skikkelig kult omdømmepro-
sjekt i Vesterålen, og som vanlige folk 
kan være med og bidra til. Det hadde 
vært veldig gøy, men vi er nødt til å ta 
sjanser og tenke utafor boksen, slår Ca-
roline Meier fast.

VIDAR ELIASSEN

VVVVeeesssstttteeeerrråååålllleeeennnn vvvaaaarrr lllleeeennnnggggeeee  eeeennnn sssskkkkaaaaddddeeee---
ffffrrryyyyddddrrreeeeggggiiiooonnn ssssoooommmm  bbbbllleeee  sssseeeetttttttt ppppåååå ssssoooommm ddddeeeennnn 
sssttttyyyyggggggggeee llliiiillllllleeessssøøøøsssstttteeeerrrraaaa tttiiiillll LLoooofffftttteeeennnn...

CCCCaaaarrrroooollliiiinnnneeee  MMMMeeeiiieeeerrrr,,,, DDDDeeeeaaaaddddllliiiinnnneeeMMMMeeeeddddiiiaaa

Fest for Fest for 
barn og barn og 
ungdomungdom
De yngste får discotilbud 
etter VG-lista-konserten. 

– Mange yngre har ytra ønske på 
Facebook om de også vil ha et 
tilbud etter VG-lista-konserten. 
Vi syntes at det var en god ide og 
bestemte oss for å gjøre noe med 
det, sier Glen Pedersen i Stasjonen 
Bar, som står som arrangør.

Arrangementet, som selvfølge-
lig blir rusfritt, finner sted i Sam-
funnssalen på Sortland rett etter 
hovedkonserten.

– Det blir discobasert. I tillegg 
blir det salg av brus og snacks, for-
teller Pedersen.

Åpent for alle
Selv om opplegget først og fremst 
er mynta på de yngste, sier Peder-
sen at det er åpent for alle.

 – Med tanke på at det er rusfritt 
vil vi mest sannsynlig kjøre alko-
test i døra, for å være på den sikre 
sida, forteller Pedersen.

For at arrangementet skal gå 
sømmelig for seg, vil flere vakter 
være til stede. Ifølge Pedersen er 
det allerede flere som har meldt 
seg.

– Vi har behov for flere, så det er 
bare å ta kontakt, sier han.

Barnedisco
I tillegg til det nevnte rusfrie ar-
rangementet, blir det også bar-
nedisco på stasjonen litt tidligere 
på dagen, fra klokken 12-14. Der 
blir det gratis inngang med salg av 
brus, kaffe og snop og musikk fra 
Spotify.

Dermed skulle underholdning 
for de aller fleste aldersgruppene 
være dekka på den store dagen.




