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19.-25. OKTOBER 2006

jungeltelegrafen
SarpsborgAvisa vil i hver utgave
presentere en oversikt over det
som skjer på kultur- og arrangementsfronten for de kommende ti
dagene. Vi oppfordrer alle arrangører til å sende oss en oversikt
over arrangementer som er åpent
for publikum, slik at disse kommer
med i Jungeltelegrafen.

.
Hvis du ønsker at ditt arrangement skal med i Jungeltelegrafen,
kan du sende en e-post til:
@
eller
på faks:
. Fristen for å få

med ditt arrangement i Jungeltelegrafen er klokka 12.00 mandagen
før utgivelse.
FREDAG 20. OKTOBER

SKJEBERGHALLEN
kl 12.00

KONSERTER

23.00. Kr. 150,-.

GLENGHUSET
Jazzcafè, kl. 14.00. Gratis.
, kl. 22.00. Kr. 100,-.

GLENGHUSET
, kl. 21.00. Kr. 280,-.

ELLA’S PUB & VINHUS
, kl. 22.00. Kr. 50,-.

HOTELL ST. OLAV

, kl.

LØRDAG 21. OKTOBER

SARPSBORG STADION
-

SØNDAG 22. OKTOBER

QUIZZ

IDRETT

, kl. 14.00.

GLENGHUSET

TINDLUNDHALLEN

kl 13.00

KONSERTER

LANDE KROA
, kl. 20.30.

KONSERTER

IDRETT

FURUHEIM, HAFSLUNDSØY
Jubileumskonsert med
i anledning at korpset er 60 år, kl.
16.00.

ONSDAG 25. OKTOBER

IDRETT

SKJEBERGHALLEN
kl 19.00

, kl. 13.00. Gratis.

GLENGHUSET: FREDAG 20. OKTOBER

Nå kommer Paus
Ole Paus måtte avlyse sin
påtenkte konsert under Glengfestivalen i august. Nå gjør han
opp for seg.
Av Lars Weberg

lars.weberg@sarpsborgavisa.no

er blant landets mest folkekjære visemusikere og tekstforfattere.
Med sanger som

PAUS KOMMER

Ole Paus måtte
avlyse sin påtenkte Glengfestival konsert
i august.Men i
morgen kommer han endelig
og tar deg.

,

,
og en rekke
andre har han sikret sitt ettermæle
i norsk musikkliv.
Hans foreløpig siste plate heter
, som
han gjorde sammen med bluegrassog ble slupbandet
pet på Kirkelig Kulturverksted i
2005.

FOTO:
WWW.KJENTFOLK.NO/MUSIKERE/PAUS/

GLENGHUSET: LØRDAG 21. OKTOBER

ukas
radio
program

Som en drøm

MANDAG T.O.M. ONSDAG:
06 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 06

Morgenbyrået
Musikkmaskinen
God ettermiddag Sarpsborg
Den beste musikken

TORSDAG:
06 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 21
21 - 23

GLENG-DEBUT Sarpebandet Bristol Songs, med Espen Langbråten (fra venstre), Olav Mellum Arntzen og Thomas Andresen,
gjør sin Gleng-debut førstkommende lørdag.

Sarpe-bandet Bristol Songs
oppfyller en liten drøm når de
førstkommende lørdag debuterer
på Glenghuset.
Av Lars Weberg

lars.weberg@sarpsborgavisa.no

– Helt seriøst så er det en liten drøm
som går i oppfyllelse. For meg er
dette større enn om vi skulle spilt
på John Dee i Oslo for eksempel.
Glenghuset er et sted jeg trives med
å gå på konserter selv. Dessuten er
det utrolig bra at de slipper til lokale band i beste sendetid, sier
til SarpsborgAvisa.

har tidligere gitt ut
, som ble belønnet
cd-en
med terningkast fire her i avisa.
fått med
Siden sist har
og
seg
, mens tekstforfatter
fortsatt er i kulissene.
I morgen gjør bandet sin andre
konsert noensinne.
og
– Etter at
ble med, så tilføres mye og de er
med på å gjøre låtene fra plata mer
spillbare live. Det er flere av låtene
derfra jeg ikke så for meg at vi kunne gjøre live, men nå fungerer det
godt, mener
, som har tro
på publikum vil kose seg.
– Bandet låter veldig bra nå og vi

FOTO: LARS-ROAR BAKKEN

går inn i vår egen verden og blottlegger oss når vi spiller live. Det blir
ingen bråkekonsert, men mye vellåtende, sier han.
skal for øvrig spille i
Halden tidligere samme kveld.
– Vi ble invitert til å spille under et
Leger uten grenser-arrangement i
Fredrikshalds Teater, så vi tar det
som oppvarming før Gleng-konser.
ten, forteller
Hvis du er nysgjerrig på hvordan
låter, kan de sjekke ut
det på www.myspace.com/bristolsongs.

Morgenbyrået
Musikkmaskinen
God ettermiddag Sarpsborg
Den beste musikken
Marshall. Radio Sarpsborg
på rockern. Med: Lars
Weberg og Tom Arild Olsen

FREDAG:
06 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 21
21 - 01

Morgenbyrået
Musikkmaskinen
God ettermiddag Sarpsborg
Den beste musikken
Fredagsdansen

LØRDAG
01 - 15
15 - 19
19 - 21
21 - 23
23 - 00

Den beste musikken
SportsXtra
Den beste musikken
Marshall (R)
Nattmusikk

SØNDAG:
Den beste musikken
15.30-18 Fotballextra. Manglerud
Star - FK Sparta Sarpsborg

