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å vårutstilling
LOKALT BAND: Lokale Bristol Songs spilte på Gleng påskeaften.
Med sin vakre melankolske musikk sørget de for at publikum fikk
en stemningsfull aften. Her er vokalist Olav Mellum Arntzen. (Foto:
Marie Strand Lien)

Melankolske
sarpinger
Lokale Bristol Songs
liker seg på Gleng. Og
Gleng liker Bristol
Songs. Påskeaften var
melankolikerne tilbake for andre gang på
et halvt år.

g Inger Brandstorp Berg. Flere av de morsomme skulpturene har blitt solgt. (Foto: Marie Strand Lien)

verksted
I Det Grunnmurede
Galleri i gamlebyen
holdt Maja Povenius,
Lillian Vedvik og Vibeke
Åmli i påsken åpent
verksted og galleri.
Da SA besøker galleriet, rusler flere
mennesker rundt i lokalet, for øvrig
Fredrikstads eldste bygning. Gunn
Evy Rosenberg fra Hamar er en av
dem.
- Jeg jobber i helsevesenet, og er
egentlig ganske lei nakne mennesker. Men denne var flott, fastslår
Rosenberg og titter nærmere på en
skulptur av en frodig naken frue.
I bakgrunnen står keramiker Lillian Vedvik. Hun er ansvarlig for
skulpturen Rosenberg beundrer og
en hel drøss andre som står rundt i
galleriet. Fra søte engleaktige figurer til litt sære skumle figurer. Vedvik tar tak i en skulptur av en skallet
og ganske dystert utseende mann
uten
armer.
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Bristol Songs består av Olav
Mellum Arntzen (vokal, gitar
og munnspill), Thomas Andresen (bass), Espen Langbråten (gitar, vokal) og Frederik Bjørnstad (piano, perkusjon og vokal). I kulissene
står tekstforfatter Grethe
Årum.
Alle gutta i bandet er fra
Sarpsborg, og Glenghuset
var stedet hvor gutta i fjor
hadde sin livedebut. En debut som for øvrig gikk over
all forventning. Bristol Songs
trollbandt publikum og
Glengs Pål Antonsen mente
bandet leverte noe av det
beste han hadde hørt på
Gleng. Påskeaften var det
klart for nok en Bristol
Songs-konsert på Gleng.
- Gleng er liksom litt hjemme for oss. Vi synes det er
verdens beste scene, fastslo
vokalist Olav Mellum Arntzen.

Melankolsk
DYSTER SKULPTUR: Lillian Vedvik lager ampler, skulpturer, fat og lysestaker i
steingodsleire. Men denne skulpturen virker det som hun er alene om å like.
(Foto: Marie Strand Lien)
- Denne er jeg veldig glad i, men
den har stått her lenge. Det er visst
bare jeg som synes den er fin, humrer Vedvik med «hjertebarnet» godt
plassert i armkroken.
I tillegg til Lillian Vedvik, holder
Vibeke Åmli og Maja Povenius til i
Det Grunnmurede Galleri. Åmli lager både bruksgjenstander og dekorasjoner. Povenius lager bilder i
akryl eller olje, som oftest av ab-

strakte mennesker. Bildene er fargerike og flotte. Bak i verkstedet er
Povenius i gang med et bilde.
- Jeg bruker ofte nal og trebiter i
stedet for pensel. Da får jeg en helt
annen tekstur, forklarer Povenius.
Som også har funnet en bruk for
den store tykke telefonkatalogen.
- Den er veldig fin til å tørke av
maling på, smiler hun.

Bristol Songs spiller stemningsfull og melankolsk pop.
Både tekster og melodier er
til tider aldeles nydelige. Når
Olav Mellum Arntzen i tillegg finner fram munnspillet,
er det nesten så man fryser
på ryggen.
Bristol Songs musikk er
ganske enkelt avslappende.
Men avslappende kan lett bli
litt kjedelig. For undertegnede var det først i konsertens

andre halvdel at inntrykket
virkelig hevet seg. Opp til det
punktet var det egentlig bare
pent og trist. Men i andre
halvdel «rocka» Bristol
Songs litt opp og man fikk
høre at bandet kan mer enn å
bare spille pen trist musikk.
Låten «Bumblebee» var uten
tvil kveldens høydepunkt,
her fikk alle gutta vist seg
skikkelig fram. Plutselig våknet publikum fra døsen og
klappet ivrig med. Og da
bandet takket for seg, reiste
publikum seg og forlangte
mer.
- Én til da, lo vokalist Arntzen.
- Nei, to! kom det fra publikum.

Hyggelig
Bandets glede over å stå på
scenen var tydelig under lørdagens konsert. Publikum,
om lag 50 i antall, var også i
godt humør, og en lett og koselig stemning rådet.
I et mørkt hjørne, bare
opplyst av et stearinlys satt
Karin Hem. Hun kunne fortelle at hun har Bristol Songs
på CD, og at den har gått
noen runder i CD-spilleren.
Å høre bandet live var ingen
skuffelse for hun.
- Dette er veldig stemningsfullt og avslappende,
fastslo Hem.
Lars Berg hadde også tatt
turen til Glenghuset på påskeaften. Også han var på
forhånd kjent med Bristol
Songs.
- Gutta er veldig dyktige.
Det er en veldig hyggelig
konsert, smilte Berg.
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