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Hvis det finnes en sko 
som får hard asfalt til å
føles som myk mose, som
trener kjernemuskulaturen din
mens du går og står, kan lindre smerter
 i rygg og knær, avlaste leddene dine og

gi deg bedre kroppsholdning

- hvorfor ikke prøve den?

Nytt design, 
samme effekt!
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tter en så fantastisk pinse, vil vi bare ha mer. Mer sol, flere 

lettkledde mennesker, mer god mat på grillen, mer godt i 

glasset- rett og slett mer! 

I denne utgaven av Cafemagasinet får du nettopp det. Her er 

litt av hvert du kan glede deg over. Først og fremst festivaler. 

For hva er vel sommeren uten festivaler? Vi snakker Norwegian 

Wood, Hove, Øya og Quarten. På Wood møter du blant andre 

Duffy, Neil Young, Big Bang og ikke minst The Pretenders og 

Chrissie Hynde. Her kan festivaldeltakerne til og med benytte 

seg av svømmebassengene hvis det skulle bli for hett. Hove 

frister med telt og strand i tillegg til god musikk fra artister 

som The Killers og Franz Ferdinand. De 

starter opp en dag tidligere enn planlagt, 

så merk at campen åpner allerede fredag 

19.juni. Øya har fått tak i Rise Against 

som er et melodisk hardpunkrock band 

fra Chicago. Bandet startet opp i 1999, 

og har så langt sluppet ut fem plater.         

Alle medlemmene er vegetarianere og 

motstandere av dyremisbruk. De blir  

sikkert glade over å lese Cafemagasinet 

sin artikkel om den nye vinen Martin og 

deres produsent som har valgt å la 25 % 

av overskuddet gå til Dyrenes Beskyttelse.

Det blir Standupfestival på Aker Brygge, 

og i år er det 10 års jubileum, så det skiltes 

med 22 show og hele 80 komikere, fra 

både inn – og utland. Det blir komiske 

leker hvor alt kan skje og publikum får 

være med på å bestemme. Og mens du er i gang og leker, så 

benytt anledningen til å bli med på Cafemagasinets sommer-

quiz med flotte premier. 

Vi mennesker trenger fart og spenning, men vi trenger også 

avslapping og ro. Da er det godt det fins restauranter som Sia 

hvor man kan nyte deilig thai-mat, selv om lommeboka er litt 

slankere enn den var i starten av sommerferien. For ytterligere 

balsam for sjelen tar Cafemagasinet deg dessuten med til et 

vinmuseum i Spania og på yoga i Nordmarka. 

Det er deilig med sommer, og det er mye som skjer. Og det aller 

beste er at vi ikke trenger å velge bare det ene eller det andre. 

Vi sier som Ole Brumm: ”Ja takk- begge deler”. På den måten 

kan vi få med oss litt av alt vi har lyst på i løpet av sommeren. 

Ha en strålende sommer alle sammen.

E
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- Jeg har valgt plasseringen med omhu, sier 
Elizabeth Lyseng, som selv bor i Nordmar-
ka.  Kontakten med naturen man oppnår på 
Kikutstua, Kobberhaug- og Studenterhytta 
er en ideell ramme for de mål vi har satt 
oss for kursene. - En forfriskende morgen-
dukkert I en av Nordmarkas skogstjern før 
første yogaklasse er en enkel men verdifull 
start på dagen, forsetter Lyseng.

yOGA – VEIEN INN TIL DEG SELV
Yoga er en samling mentale og kroppslige 
teknikker med det for øye å oppnå smidi-
gere og sterkere kropp, øke din konsentras-
jonsevne og styrker deg mentalt. Kurshold-
er Elizabeth Lyseng er utdannet i klassisk 
yoga ved Yogalærerskolen i Norge. Denne 
yogaformen har stor spennvidde og legger 
like stor vekt både på det fysiske aspektet av 
yoga, gjennom fysiske øvelser (Asanas) og 
pusteøvelser (Pranayama), som på avspen-
ning og meditasjon med enkle teknikker.

NÆRhET TIL ELEMENTENE
At rammen rundt innføring og praksis i 
denne teknikken er viktig synes åpenbar, 
nærheten til Oslo sentrum gjør kursene 
til en gunstig mulighet for sommer travle 
mennesker. En pause i en travel sommer, 
en del av en skogferie, mellom utenland-
stur og et par uker på hytta eller kanskje 
noen dagers sabbat fra resten av familien?
Under kursdagene vil det også bli egentid. - 
Man kan benytte seg av de ulike aktivitetene 

Kobberhaughytta og Kikutstua tilbyr, som 
kanopadling, roing, sykling, bading og fot-
turer. - På Studenterhytta har man flere ak-
tivitetstilbud som bade- og fiskemuligheter 
ved Blankvann og et stort antall sykkel- og 
turstier, slår en ivrig kursarrangør fast.

GODE TILBAKEMELDINGER
- Helt siden jeg startet med yoga for første 
gang for over ti år siden har jeg vært over-
bevist om at det har hjulpet mot mine ryg-
gplager. Har scoliose, og hadde i en periode 
sterke smerter nedover hofte og bein, sier 
en av forrige sommers deltakere. - Jeg ble 
anbefalt yoga av “min kiropraktor” Erik 
Bjargo i ”Klinikk for alle” på Majorstua. Jeg 
sliter ikke lenger med disse smertene som 
jeg hadde hatt i mange år.

MAT, EN VIKTIG DEL AV hELhETEN
De ulike kurssteder tilbyr forskjellige mat-
opplegg, og all mat og overnatting er ink-
ludert i kursavgiften. Mye å lære, også om 
sundt kosthold. For eksempel vil Mona og 
Yngve, som driver Kobberhaughytta, lage 
og servere spennende vegetarretter be-
stående av friske grønnsaker til alle målti-
dene. På Studenterhytta stiller vi med egen 
kokk; Davod har arbeidet som vegetarkokk 
i mange år. På Kikutstua serveres grønn-
saksbaserte retter med kylling og fisk til. 
Riktig mat ER en viktig del av et sundt liv.

DU ER DEN RETTE FOR yOGA 
Yoga tilhører ikke et kirkesamfunn, men er 
en metode for fysisk, mental og spirituell 
utvikling. Uansett hvilken religion man 
tilhører forstyrrer ikke en yogapraksis indi-
videts religiøse tro. Yoga undertrykker ikke 
en personlig, religiøs overbevisning, men 
vil heller tilføre nye perspektiver og fordype 
troen.

Jeg ønsker velkommen inn i Oslos dype 
skoger til fire dager med yoga sundt 
kosthold og tid til deg selv på tre av 
Nordmarkas hytter! avslutter en energisk 
Elizabeth Lyseng.

KURSDATOER
Kikutstua: 26. - 29. juni (fre.-man.)
og 13. -16. august (tors.-søn.)
Kobberhaughytta: 19.-22. august (ons.-lør)
Studenterhytta: 27.-30.august (tors.-søn.)

Les hele programmet på
www.yogainordmarka.no

KiKutstua sett fra Bjørnesjøen.

elizaBeth lyseng på vei inn i utthita 
parsvaKonasana - en Kraftig sidestreKK - 
ved KoBBerhaugvannet

dhanurasana - Buen

vyaghrasana - tigeren

  Balsam 
for kropp og sjel 
                     midt  i Oslo.

I sommer vil Nord-
marka være arena 
for innføring og 
fordypning i Yoga.
Foto: Jan Erik LarsEn.  

elizaBeth lyseng i 
meditasjon på Brygga ved

KoBBerhaugvannet
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STAGE
DIVING...

og våre hjemmelige superstjerner Røyksopp får på lønnsslippen vites 
heller ikke, men det blåser vi i så  lenge de leverer varene på Øya. 
Kanskje kommer Kate Moss? Quart-festivalen satser deretter på å få oss i
sommermood med Ronnie Wood, Ozzy og på beach med Paperboys, 
før fellesferien setter inn, med Chris Cornell, Korn, Black Eyed Peas. 
Og når vi endelig  da returnerer fra sommerferien, brune, slitne og blakke, 
så skal bl.a. Marit Larsen, Satyricon, Lily Allen og Røyksopp, 
tvinge ut  av oss de siste ølkronene og stagedivene på Øya, før  vi dumper 
ned i sofaen og kan oppsummere at: Yes, it  most certainly was...

Hvor bra festivalsommeren blir til slutt avhenger av en rekke faktorer; som 
vær, prisen  på øl  og artistenes stjernenykker. Men stiller du med sydvest, 
fyllt lommebok og entusiasme, så finnes det  vel ingen grenser for hvor 
kult det kan bli til slutt. Sørg for at festivalpasset er på plass. Deretter 
går det straka vegen til forfall og gjørmebryting. Norwegian Wood,
åpner knallsterkt med Neil Young og Nick Cave dagen derpå.
Pretenders og Duffy er årets  kvinnelige headliner. Deretter kommer 
Hove, som har klart å lokke til seg selveste Faith no more, The Killers, 
The Prodigy og Jadakiss med et ukjent antall av den nye knallharde 
bling-bling valutaen i rappe-verdenen, Euro. Hva Fergie, Slash, Madness, 

GJØR DEG KLAR FOR
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FESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVAL
Torsdag 11. Juni

Lars Lillo Stenberg
På scenen i Frognerbadet samme dag står 
også lars lillo stenberg. Lars har gjestet Nor-
wegian Wood en rekke ganger. Uansett, i dag 
er han selvskreven.

Alene, med Young Neils, med Loudon Wain-
wright III og vi feiret DeLillos 20 år med 
kake, solo og med ”hurra for deg” allsang. Vi 
synes det er veldig riktig å presentere Lars Lil-
lo stenberg på samme scene som Neil Young 
på Norwegian Wood. Lars tar sannsynligvis 
med seg et helt spesielt lag musikere for 
denne magiske kvelden i badet.

Fredag 12. Juni

Nick Cave 
& the Bad Seeds
Nick Cave er verdenstjerne, bejublet rocker 
og tung litterat, men i ingen andre land har 
han samme status som i Norge. Her hjemme 
topper han salgslister og selger ut Oslo 
Spektrum. Javisst, i resten av verden selger 
han også en masse plater og er høyst aner-
kjent og kritikerrost, gotisk rockepoet, men 
i norge er nick cave rockens yppersteprest 
med inngående kunnskap om livets mørke 
sider.  

Heroes & Zeros 
Med sitt andre studioalbum ”Simian Vices 
Modern Devices” fester Heroes & Zeros et 
beinhardt grep om den norske rocketronen. 

Der andre artister velger taktiske u-svinger 
i håp om kortsiktig gevinst, har Heroes & 
Zeros gjennom sin glødende lidenskap for 
musikken jaktet på - og funnet – den røde 
tråden som fletter ni meget signatursterke 
låter sammen til et episk mesterverk. 

Lørdag 13. Juni

BigBang

Med sitt nye flotte album Edendale og           
suverene salgstall er det med stolthet vi         
presenterer BigBang for publikum i Frogner-
badet. Bigbang skal avslutte lørdagskvelden 
på Norwegian Wood.

The Pretenders 
Chrissie Hynde er The Pretenders, og hun er 
en av vår tids mest suksessfulle og infly-
telsesrike kvinnelige artister. Hun er den   
engasjerte og tenkende rockeren personifisert, 
- som både å bevisstgjør og opplyser, og rocker 
fletta av deg.

Det et av rockens viktigste band de siste �0 
årene som står på scenen i Frognerparken 
lørdag, 1�. Juni.

Todd Rundgren
Todd Rundgrens mest kjente sanger, som ”i 
Saw The Light”, “Hello, It’s Me”, “Can We 
Still Be Friends,” og “Bang On The Drum All 
Day” forteller verden at mannen er en unik 
låtskriver. Men Todd Rundgren er så mye 
mer enn det, - han er en løsgjenger av en 
musikalsk trollmann.

I 19�� gikk Todd Rundgren i studio med 
komponisten Jim Steinman og en ukjent 
sanger kalt Meat Loaf. Dette endte med 
milepælen ”bat out of hell”, som rundgren 
produserte. Rundgrens karriere fikk enda et 
adrenalinkick. 

Men de siste årene har igjen Todd Rundgren 
igjen blitt mer aktiv, både som plateratist og 
som turnerende musiker. Og dette bringer 
ham til Frognerbadet og Norwegian Wood 
1�. Juni. Da er det en sann trollmann av den 
sorten verden ikke lager lenger som står på 
scenen med fullt band.

Marte Heggelund
Er å klar for 2009-utgaven av Norwegian 
Wood. Den norske singer/songwriteren 
Marte Heggelund spiller med sitt band lørd-
ag 1�. juni, - samme dag som BigBang og 
The Pretenders. 

Marte Heggelund har gitt ut to kritiker-
roste album; “I Abide” (200�) og “Treason” 
(2008). En flott norsk artist som passer hos 
oss i skogen.

Søndag 14. Juni

Duffy
Den 2� år gamle walisiske jenta slo gjennom 
med et brak i 2008 med sitt debutalbum 
”rockferry”. (Produsert av Bernard Butler 
fra Suede) albumet har solgt �,� millioner 
på verdensbasis og over �0.000 i Norge. Og 
alle kjenner den deilige singelen ”Mercy” og 
siste singel ”Warwick Avenue” er også blitt 
en internasjonal megahit. 

Kraftfull pop med mye soul og et fyrverkeri        
på scenen. Klare musikalske referanser 
til Stax og Motown, Petula Clark og Dusty 
Springfield.

Keane
Britiske Keane er medlemmer av en særdeles 
eksklusiv klubb: de har sluppet tre album, og 
alle tre har debutert på førsteplass på den 
britiske albumlisten.

Selvsagt kan Keane være dramtiske og       
ambisøse som kjærlighetssyke bier, men de 
sjarmererer så til de grader med sin over-
veldende freneti og lekelyst at en hel verden 
smiler lykkelig tilbake. Og 1�. juni vil et 
Frognerbad smile med dem.

CC Cowboys
CC Cowboys var en sensasjon allerede fra 
første gitargrep i 1989, og har gjennom 20 
år uten problemer beholdt sin status som et 
av Norges aller viktigste rockeband og største 
publikumsdragere. 

Søndag 1�. juni stiller de på samme scene 
som Keane og Duffy under årets utgave 
av Norwegian Wood. Forbered deg på en 
skikkelig fest.

Rocken er full av for lengst 
utslitte fraser som ’levende 
legende’, ’vår tids mest 
inflytelsesrike...’ ’Gitarhelt’,  
’superstjerne’ og ’talsmann 
for en hel generasjon’. Ord, 
titler og benevnelser som 
for lengst har mistet sin 
betydning og ærefulle kraft. 

Knapt noen har fått disse benevnelsene oftere 
enn Neil Young. Men da skal man huske at 
Neil Young virkelig fortjener dem. Skal man 
noen gang bruke disse klisjeene, så er det 
faktisk i det lysende tilfellet Neil Young. 

Ja, bortsett fra ’talsmann for en hel genera-
sjon’, da. For Neil Young er talsmann for så 
mange generasjoner, i tillegg til å være kan-
skje den beste låtskriveren rocken noen gang 
har fostret. Neil Young er en rockearistokrat 
av den typen verden ikke lager lenger. Han er 
kort og godt Hans Majestet Neil, og torsdag 
11. Juni åpner han Norwegian Wood 2009. 

Neil Young har ikke bare vært verdens abso-
lutt ledende og mest suksessfulle artister i 
over �0 år, han har også vært den soleklart 
mest uforutsigbare, egenrådige, stae, overbe-
visende og ærlige artisten verden har sett. 

Han drives av en slik indre kraft, kunstnerisk 
oppriktighet og musikalsk stålvilje at knapt 
noen storm, personlig eller offentlig, synes 
i stand til å rokke denne canadiske bautaen. 

Neil Young er artisten som har gitt ustoppe-
ligheten et navn og et ansikt.

Slik har han endt opp som en artist alle gen-
erasjoner omfavner og beundrer. Utslaget av 
dette ser man aller best på Neil Youngs kon-
serter, her kommer nemlig besteforeldre, 
barn og barnebarn i følge. 

Og det er ikke fordi man alltid vet hva man 
får. Noen ganger møter vi den krigerske gi-
tarhelten som knuser og brenner alt i sin vei. 
Andre ganger er den stillferdige melankolik-
eren som inviterer oss til leierbålet. Kanskje 
dukker de begge opp på scenen den gitte 
kvelden, eller kanskje han tar oss med langs 
countrymusikkens stier. 

Sannsynligvis er det Neil Young & his Elec-
tric Band som kommer til Norwegian Wood. 
Foruten Neil selv består bandet av, Ben Keith 
(pedal steel, gitar, orgel), Rick Rosas (bass), 
Chad Cromwell (trommer), Anthony Craw-
Ford (piano, gitar), Pegi Young (piano, gitar, 
vibrafon), Larry Cragg (banjo).

Norwegian Wood torsdag 11. juni

Neil young 
& his Electrical Band

NORWEGIAN WOOD 2009
Torsdag 11. til søndag 14. juni
Frognerparken, Oslo
www.norwegianwood.no
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Quart 30. Juni – 4 Juli

Live Quart:
Slash & Friends:
Ozzy Osbourne
Ronnie Wood (Rolling Stones)
Jason Bonham 
Fergie (Black Eyed Peas) Marilyn Manson

Black Eyed Peas
Korn
Young Jeezy
Placebo
Volbeat
Dillinger Escape Plan
Skambankt
Meshuggah
Immortal Technique
Atmosphere 
Chris Cornell

Beach Quart:
Familjen
Paperboys
Pony The Pirate
The Shitsez
Sordal
Jarle Bernhoft
Veronica Maggio
Nrk Mp3
Rytmisk Sommerskole

Club Quart
Dj Akipa
Da-da-dans Med Dj Dan
Dj Freddie
Inkfish
Italoboyz
Kenny Shifter & Andy Carvell
Trulz Og Robin
Dj Ignas
Lisa Lashes
Phil York
Dark By Design
Kevin Energy
Anne Savage
Kutski
Bootek (4 Decks)
Organ Donors
Guru Josh

HOVEFESTIVALEN
22.-25. JUNI 2OO9
TROMØYA, ARENDAL

Hove er festivalen for deg 
som ikke bare vil ha de 
beste artistene, men også 
synes at dette med telt, 
natur, strand og vann hører 
med til den perfekte festi-
valopplevelsen. Hovefestiva-
len serverer internasjonale 
og norske artister i en unik 
setting på en øy utenfor 
Arendal. I fem dager får du 
oppleve banda du elsker 
sammen med band du aldri 
har hørt om, men som du 
kommer til å elske.

Mandag 22. juni:

-Franz Ferdinand 
-The Ting Tings
-Eagles Of Death 
-Jadakiss

-Metal
-White Lies
-Yuksek

Tirsdag 23. Juni:

-The Killers 

-Crookers 
-Fjorden, Baby! 
-Fleet Foxes
-Hockey
-M. Ward
-Parkway Drive 
-The Black Dahlia  
 Murder
-The New Wine

Onsdag 24. Juni:

-Slipknot
-All That Remains 
-Casiokids 
-The Temper Trap 
-Metronomy
-Q-tip

-The Gaslight 
 Anthem
 
Torsdag 25. Juni:

-Faith No More 
-The Prodigy
-Benea Reach 
-Bring Me The
 Horizon
-Disturbed
-Major Parkinson 
-M83
-Fujiya & Miyagi 
-I Was A King 
Klubber I Bunker 51:

-2depressed2get-
 dressed 
-Bitch Boys 
-Skurk
-Untz Untz

LIVE BEACH CLUB CAMPING

SLASH & FRIENDS INCL. OZZY OSBOURNE, 
JASON BONHAM, RONNIE WOOD, FERGIE, JOHN 5 
MARILYN MANSON (US)  BLACK EYED PEAS (US) KORN (US)

YOUNG JEEZY (US)  LUDACRIS (US)  CHRIS CORNELL (US )

PLACEBO (UK)

THE DILLINGER ESCAPE PLAN (US) VOLBEAT (DK)  ATMOSPHERE (US)

MESSHUGGAH (SE) IMMORTAL TECHNIQUE (US) 

JARLE  BERNHOFT (NO) SKAMBANKT ( NO) PAPERBOYS (NO) THE SHITSEZ (NO) GURU JOSH (UK) 

BOB SINCLAR(FR) FEAT. DJ BIG ALI(US) VERONICA MAGGIO (SE) PONY THE PIRATE (NO)  

FAMILJEN (SE)  LISA LASHES (UK) KEVIN ENERGY (UK) DJ FREDDIE (NO) SORDAL (NO) INKFISH (SE) DJ SHIFTER
& CARVELL (UK) DJ AKIPA(NO) DJ IGNAS (LT) DJ TRULZ (NO) & ROBIN (SE) DJ DAN (COCOON CLUB)
ITALOBOYZ (IT) REKELECTRIK (UK) PHIL YORK (UK) DARK BY DESIGN (UK) ANNE SAVAGE (UK) KUTSKI (UK)

BOOTEK (4 DECKS) (UK) ORGAN DONORS (UK) 
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Me i Festidalen gler oss stort til at dei 
kjem til oss 1.august, og vonar du vert 
med på denne heilt garanterte ufor-
gløymelege konsertopplevinga!
 
 

Åge Aleksandersen 
og Sambandet
Åge Aleksandersen er ein av Noregs 
desidert mest populære rockemusika-
rar, og han har ei lengre karriere og eitt 
breiare publikum enn dei fleste andre i 
norsk rock.

Han starta sin rockekarriere allereie i 
19�8, og alle hans 20 plater er i forbin-
delse med hans �0 årsdag i år gitt ut på 
ny med nær �0 ekstra låtar.
Han har blitt heidra med fleire Spel-
lemannsprisar, og konsertane hans har 
blitt karakterisert som ei begivenheit 
det vert snakka om både lenge før og 
lenge etter konserten har funne stad. 
Det vert lova at sommarens festivalpub-
likum får oppleva ein meir rocka Åge 
enn på lenge!
 
Det er utan tvil me i Festidalen opp-
fordrar publikum om å tørka støv av 
rockefoten, og til å starta innøvinga av 
tekstane til ‘Dains me dæ’, ‘Levva livet’ 
og ‘Lys og varme’, for å bli med å hylla 
jubilanten under Festidalen fredag 
�1.juli.

The Disciplines
The Disciplines består av det norske 
bande Briskeby, minus Lise Karlsnes, 
og frontfigur Ken Stringfellow, som 
blant anna er kjend som vokalist i 
powerpopbandet The Posies og som 
keybordist i REM.

Bandet spelar kjapp og humørfylt rock, 
ispedd indie-undertonar, og platede-
buterte våren 2008 med plata ‘Smok-
ing Kills’. Plata har blant anna blitt 
karakterisert som ‘heilstøypt eksempel 
på korleis god rock skal vera’.
Kan henda Festidalen-publikummet 
får oppleva ein Stringfellow som rockar 
av seg skoa slik han gjorde på Midn-
attsrocken i 2008....??
 

Major Parkinson
Oddabandet Major Parkinson er eitt 
energisk rockeband, har allereie rukke 
å bli legendariske for sine liveshow.
Me i Festidalen var sjølve tilstades 
under eine konserten deira under By:
Larm i Oslo i februar, og kan saman 
med anmeldarane skriva under på at 
desse majorane tilbakeviser påstanden 
om at norsk rockemusikk er formatert 
og segmentert.

Bandet hausta strålande kritikkar for 
sitt debutalbum hausten 2008. Den 
sjølvtitulerte plata, innspela hjå super-
produsenten Sylvia Massey (produsent 
for bl.a. Tom Petty, Johnny Cash og Red 
Hot Chili Peppers), har blitt karakteris-
ert som ”ei heftig forundringspakke av 
ei plate”. 

Kobayashi
Kobayashi spelar riffbasert, stoner 
inspirert rock, med fengjande melodiar 
og ein intens energi. Dei starta opp i 
200�, og har hausta gode kritikkar i 
lokalpressa for deira sceneopptredenar.

Ønsker du musikk, båttur, 
klatretur, campingtur eller 
fisketur? Uskedalen har alt! 
Legger du turen innom 
bygda i vakre Hardanger 
helga 31. juli og 1.august, 
får du i tillegg oppleva 
Kaizers Orchestra og rock-
ekongen Åge under årets 
fest. Det blir festivalcamp 
ved konsertområdet, så 
ta turen og opplev norsk 
natur på sitt beste og et 
glimrende festivalprogram 
i Festidalen.

Kaizers Orchestra 
Kaizers har etterkvart opparbeida seg 
eitt rykte som eitt av Noregs beste live-
rockeband, og spelar punkrock ispedd 
austeuropeisk sigøynermusikk, der olje-
fat, skrapmetall og pumpeorgel utgjer 
ein del av deira karakteristiske lydbilete. 
I 200� vart bandet fronta som eitt av 
de største namna på Roskilde-festivalen 
der dei spelte for ca. �0 000 menneske, 
og i august kjem dei til Festidalen i 
Uskedalen!!
 
20.april slepp bandet ei ny plate, ”Våre 
demoner”. Denne plata består av 11 nye 
gamle låtar, som er nyinnspelingar av 
gamle låtar som ikkje er med på tidle-
gare album. 

Festidalen �1.juli og 1.august

Med fjell og sjø 
som kuliss

Festidalen
Fredag 31. til lørdag 1. august
Uskedalen i hardanger
www.festidalen.no
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Röyksopp
Arctic Monkeys
Band of Horses
Beirut
bob hund
Datarock
Glasvegas
Kåre & The Cavemen
Marit Larsen
Madness
Mew
Rise Against

Satyricon
Wilco
Lily Allen
Thåström
Bon Iver
The Bronx
Enslaved
Farmers Market
Fever Ray
KORK spiller Philip 
Glass: 
 ‘Heroes’ Symphony
Asher Roth
Seun Kuti + Fela’s 
Egypt 80 
Tommy Tokyo 
 & Starving For   
 My Gravy

Wale
Jenny Wilson
Erol Alkan
Atomic
Baddies
Beach House
Nils Bech
The Big Pink
Amanda Blank
Chairlift
Crystal Antlers
Crystal Castles
Dirty Projectors
Florence & The Ma-
chine
Gang Gang Dance
Grizzly Bear
Harrys Gym

Hello Saferide
Huntsville
I Was A King
Kvelertak
Kylesa
Jenny Lewis
The Little Hands of 
Asphalt
Magnetic Man feat 
 Skream & Benga
Monotonix
Magnus Moriarty
Mungolian Jet Set
Municipal Waste
The New Wine 
John Olav Nilsen & 
Gjengen 
Noora Noor

Norma Sass
Karin Park
Pony The Pirate
Jay ReatardSnöras
The Soft Pack
Tønes
Ungdomskulen
The Very Best feat. 
 Esau Mwamwaya & 
 Radioclit
Årabrot

Øyafestivalen 2009
11. - 15. august
Middelalderparken, Oslo
www.oya.no
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Stand Up Festivalen fyller 
10 år – i år toppes festivalen 
med Norges største humor-
artister gjennom tidene!! 

Hele Latter på Aker Brygge 
fylles med 22 show og  80 
komikere fra inn og utland. 
Hele 8.500 billetter er lagt ut 
for salg.

Stand Up Festivalen 2009 starter med Åpn-
ingsshow 19.august. Her får man smake-
biter av blant annet Rune Andersen, Espen 
Beranek Holm, Are Kalvø mf.

Stand Up Stafett  representerer den genu-
ine stand-upen. Her får man møte bl.a Dag-
finn Lyngbø, Are Kalvø, Bye&Rønning, Lisa 
Tønne, Jason Rouse (CAN)  og mange flere. 
Ledet av konferansier Alex Rosén blir dette 
seks fantastiske show med stor ”telt”høyde.

På Nykommeraften entrer de ferskeste 
komikerne scenen. Morgendagens stjerner 
blir ledet av de  erfarne komikerne Jon Schau 
og Christer Torjussen. 

Årets festival preges av flere show hvor 
konkurranseelementet og publikums egen 
innsats står sentralt:

Landskamp mellom Norge og Sverige spilles 
torsdag til lørdag under festivalen. Ledet av 
Johan Golden og Henrik Elvestad er dette 
en uhøytidelig kappestrid mellom to gode 
naboer.

Stand Up Komiske Leker er et show hvor alt 
kan skje og publikum er med og bestemmer. 
Seremonimester er Jonas Rønning og på 
scenen skal bl.a Bård Tufte Johansen, Jonna 

Støme, Paul Håvard Østby og Jonas Berg-
land konkurrere. 

Stand Up Musikalsk aften er årets nye 
konseptshow under festivalen. Ledet av 
Bye&Rønning møter vi de musikalsk be-
gavede komikerne Atle Antonsen, Trond 
Hanssen, Knut Lystad& Tom Mathisen. Her 
blir det rift om billettene! 

Late Night er for dem som holder ut lengst og 
her entrer de noe røffere komikerne scenen. 
Vi kan nevne Zahid Ali, Sigrid Bonde Tusvik, 
Dag Sørås, Jason Rouse og Al Pitcher. Kon-
feransier er Thomas Giertsen.

Tilbud til de 
yngste! Stand-
upfestivalen sa-
marbeider med 
Barnelatter og er 
glade for å ha fått 
dem med på pro-
grammet. Lørdag 
ettermiddag ser-
veres det latter, 
boller og brus for 
hele familien.  

ONSDAG 19.AUGUST 
Åpningsshow kl. 19.30

TORSDAG 20.AUGUST
Stand Up Stafett kl. 18:30
Musikalsk Aften kl. 19.30
Landskamp kl. 20:00
Stand Up Stafett kl. 21:00
Blymandag kl. 22:00
Late Night   kl. 22:30

FREDAG 21.AUGUST
Landskamp kl. 18.00
Stand Up Stafett kl. 18:30
Nykommeraften kl. 19:30
Landskamp kl. 20:00
Stand Up Stafett kl. 21:00
Komiske Leker kl. 22:00
Late Night kl. 22.30

LØRDAG 22.AUGUST
Barnelatter kl. 12:00
Landskamp kl. 18:00
Stand Up Stafett kl. 18:30
Nykommeraften kl. 19:30
Landskamp kl. 20.00
Stand Up Stafett kl. 21:00
Komiske Leker kl. 22:00
Late Night   kl. 22:30

Stand Up Festivalen

Onsdag 19. til 
lørdag 22. august

Latter, Aker Brygge, 
Oslo

www.standup.no



Festival & Gossip Quizzzz

CAFE1 – VINN FESTIVALPASS TIL ØYA

Hvor arrangeres Øya festivalen?

A. NEDE PÅ FARMEN
B. I MIDDELALDERPARKEN 
C. I FJÆRA

SEND CAFE1 A TIL 2002 HVIS DU TROR A ER RIKTIG

CAFE2 – VINN FESTIVALPASS TIL QUART 

Hvor arrangeres Quart festivalen?

A. MANDAL 
B. LILLESAND
C. KRISTIANSAND 

SEND CAFE2 A TIL 2002 HVIS DU TROR A ER RIKTIG

CAFE3 – VINN FESTIVALPASS TIL NORWEGIAN WOOD

Hvor arrangeres Norwegian Wood?

A. BISLETT BAD
B. TØYENBADET
C. FROGNERBADET

SEND CAFE3 A TIL 2002 HVIS DU TROR A ER RIKTIG

CAFE4 – VINN FESTIVALPASS TIL HOVE 

Hvor arrangeres Hovefestivalen?

A. RISØR
B. GRIMSTAD
C. ARENDAL

SEND CAFE4 A TIL 2002 HVIS DU TROR A ER RIKTIG

Festival quiz
CAFE5 – VINN 4 BILLETTER TIL SOMMERSHOW PÅ LATTER   

Hvem er har årets sommershow på Latter i Oslo?

A. DAGFINN LYNGBØ
B. ATLE ANTONSEN
C. TERJE SPORSEM

SEND CAFE5 A TIL 2002 HVIS DU TROR A ER RIKTIG

CAFE6 – VINN 4 BILLETTER TIL ÅRETS STANDUP FESTIVAL

Hva heter humor og Stand Up-scenen på Aker Brygge?

A. LATTERLIG
B. CAFE LATTER
C. LATTER

SEND CAFE6 A TIL 2002 HVIS DU TROR A ER RIKTIG

CAFE7 – VINN 4 BILLETTER TIL KRISTIAN VALENS NYE SHOW

Hva heter Kristian Valens nye show med premiere i høst ?

A. RASKERE ENN SITT EGET BESTE
B. DVASKERE ENN SITT EGET BESTE
C. JEG TRENGER NYTT DUSJKABINETT NÅ

SEND CAFE7 A TIL 2002 HVIS DU TROR A ER RIKTIG

Konkurransene avsluttes 31. August og 4 dager før 
påbegynt festival/Show

G

Fisk fram mob’en fra lomma og tazzzt i vei...
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Cafémagasinets store

Foto: Tor Erik Schrøder
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QUIZQUIZQUIZQUIZQUIZQUIZQUIZQUIZQUIZQUIZ

CAFE1 VINN 2 STK. FESTIVAL-
PASS TIL ØYA

Hvor arrangeres 
Øyafestivalen?
A. BERGEN
B. OSLO
C. TRONDHEIM

SEND CAFE1 A TIL 2002 
HVIS DU TROR A ER RIKTIG
Konkurranse avsluttes 
9. august

CAFE2 VINN 2 STK. FESTIVAL-
PASS TIL QUART

Hvor arrangeres 
Quartfestivalen?
A. MANDAL
B. LILLESAND
C.  KRISTIANSAND

SEND CAFE2 A TIL 2002 
HVIS DU TROR A ER RIKTIG
Konkurranse avsluttes 
29. juni

CAFE3 VINN 2 STK. FESTIVAL-
PASS TIL NORWEGIAN WOOD

 

Hvor arrangeres 
Norwegian 
Wood?
A.   BISLETT BAD
B. TØYENBADET
C. FROGNERBADET

SEND CAFE3 A TIL 2002 
HVIS DU TROR A ER RIKTIG
Konkurranse avsluttes 
11. juni

CAFE4 VINN 2 STK. FESTIVAL-
PASS TIL HOVE 

Hvor arrangeres 
Hovefestivalen?
A. RISØR
B. GRIMSTAD
C. ARENDAL

SEND CAFE4 A TIL 2002 
HVIS DU TROR A ER RIKTIG
Konkurranse avsluttes 
21. juni

CAFE5 VINN WRANGLER JEANS 
MUSTANG SALLY

Hva heter Aquas 
nye comeback 
singel?
A. BACK TO THE 70`s
B. BACK TO THE 80`s
C. BACK TO THE 90`s

SEND CAFE5 A TIL 2002 
HVIS DU TROR A ER RIKTIG
Konkurranse avsluttes 
31. august

CAFE6 VINN 4 BILLETTER TIL 
ÅRETS STANDUP FESTIVAL

 

Hva heter Stand-
upscenen på 
Aker Brygge?
A. MORRO MORRO
B. GAPSKRATT
C. LATTER

SEND CAFE6 A TIL 2002 
HVIS DU TROR A ER RIKTIG
Konkurranse avsluttes 
19. august

CAFE7 VINN 2  STK. ÅRSKORT 
PÅ JIMU TRENINGSSENTER

Marion Ravn var 
den ene, hva 
heter den andre i 
gruppa M2M 
som spiller på 
Øya ?
A. KIM LARSEN
B.   ARNE LARSEN ØKLAND
C.   MARIT LARSEN

SEND CAFE7 A TIL 2002 
HVIS DU TROR A ER RIKTIG
Konkurranse avsluttes 
31. august

Festival QUIZZZZ
Konkurranse varer frem til 31. August og 2 dager før påbegynt 
festival (se info. til hvert spørsmål) 
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Julia Roberts og Clive Owen spiller to 
eksspioner som nå jobber i forretnings-
verdenen og som har en hemmelig 
kjærlighetsaffære. Da de skjønner at 
de befinner seg på hver sin side av en 
fullkommen krig mellom to selskap, 
oppdager de at den vanskeligste delen 
av jobben er å avgjøre hvor mye du skal 
stole på den du elsker.
CIA agenten Claire Stenwick (Roberts) 
og MI� agent Ray Koval (Owen) har 
forlatt jobber innen statlig etterretning 
til fordel for en plan om å tjene mye 
penger på en lukrativ kald krig mellom
to rivaliserende multinasjonale selskap. 

Og deres oppdrag? Sikre personlig kon-
troll på en formel til et produkt som vil 
gi enorme rikdommer til det selskapet 
som først får patent. 

For deres arbeidsgivere - eventyreren og 
toppsjefen
Dick Garsik (PAUL GIAMATTI) og 
industrimagnaten Howard Tully (TOM 
WILKINSON) - er ingenting utenfor 
rekkevidde. Når innsatsen stiger kan 
ingen vite hvem som lurer hvem, og 
det vanskeligste for Claire og Ray blir 
å finne ut hvordan de skal lure hveran-
dre. Etter hvert som de forsøker å være 
et skritt foran den andre skjønner de to 
ensomme ulvene at deres plan er truet 
av det eneste de ikke kan lure seg ut av; 
kjærlighet. 

Duplicity
Premiere kino: 0�.0�.2009

To dager før han skal gifte seg, kjører 
Doug (JUSTIN BARTHA) til Las Vegas 
sammen med bestekompisene Phil 
og Stu (BRADLEY COOPER og ED 
HELMS) og sin kommende svoger 
Alan (ZACH GALIFIANAKIS) for et 
sanseløst utdrikningslag de lover aldri 
å glemme. Men når de tre forloverne 

våkner dagen etter med dundrende 
vondt i hodet, husker de ingenting. 
Luksussuiten på hotellet er hinsides 
ramponert, og brudgommen er borte.
De har ikke peiling på hva som har 
skjedd, og ingen tid å miste. Trioen må 
prøve å rekapitulere sine ukloke valg fra 
kvelden før for å finne ut hvor alt gikk 
galt i håp om å finne Doug og få ham 
tilbake til Los Angeles før bryllupet. 
Men desto mer de finner ut, desto mer 
finner de ut hvor store problemer de 
faktisk har. 

Hangover
Premiere kino: 19.06.2009

Academy Award vinnerne Dustin Hoff-
man og Emma Thompson gjenforenes 
i filmen Last Chance Harvey, en håpe-
full romanse som hyller de nye begyn-
nelser - uansett alder.

New Yorkeren Harvey Shine (Dustin 
Hoffman) er i ferd med å miste jobben 
som produsent for reklame låter, en 
jobb han i utgangspunktet har gått lei 
for lenge siden. Med en advarsel fra 
sjefen, om at hans aller siste sjanse til å 
levere er nå, drar Harvey til London en 
weekend for å delta i datterens bryllup. 
Han lover imidlertid å være tilbake på 
kontoret på mandag for å delta i et møte 
- ellers?. 

Harvey ankommer London og finner 
ut at hans datter har valgt sin stefar 

til å følge henne til alters. Fryktelig 
skuffet forlater Harvey hotellet før 
bryllupsmiddagen i håp om å komme 
frem til flyplassen i tide, men mister 
flyet uansett. Da han ringer sjefen for å 
forklare - får han sparken umiddelbart. 

I et forsøk på å drukne sorgene i fly-
plassbaren, støter han på Kate (Emma 
Thompson), en tilsynelatende litt bitter, 
“�0 - something” ansatt ved Statistisk 
Sentralbyrå. Kate hvis liv er begrenset 
til jobb, de sporadiske men - alltid like 
ydmykende blind datene og de endeløse 
telefonene fra sin bekymrede mor, blir 
rørt av Harvey. 

Filmen er regissert og skrevet av Joal 
Hopkins.

Last Chance Harvey
Premiere kino: 26.06.2009

USA gir håp - men å få håpet innfridd 
har gjerne en pris. Mange kan skaffe 
seg lovlig oppholdstillatelse gjennom 
en langvarig byråkratisk prosess, mens 
andre sliter med å oppnå noe som helst 

i et land der så godt som alt kan kjøpes. 
Sex, vold og svik blir deres valuta. Noen 
venter i kø for tillatelsen til å komme 
inn i USA, mens andre tar saken i egne 
hender.

Max Brogan jobber for immigrasjons-
myndighetene (ICE) i Los Angeles og er 
en agent som har avgitt ed på å beskytte 
landets immigrasjonslover. Han arbei-
der med de tusener av mennesker som 
prøver å skaffe seg adgang til USA på 
jakt etter et bedre liv. Gjennom livene 
til Brogan, hans partner Hamid Bara-
heri, immigrasjonsforsvarsadvokaten 
Denise Frankel og hennes ektemann 
Cole Frankel som er saksbehandler, ser 
vi hvordan strømmen av immigranter 
blir mer enn en jobb og definerer livene 
deres. 

Dette er regissør WAYNE KRAMERs 
tredje film. Han har tidligere laget The 
Cooler og Running Scared.

 

Crossing Over
Premiere kino: 19.0�.2009

Velkommen til Shti’ene
Premiere kino: 03.07.2009

Philippe Abrams, postsjefen i lands-
byen Salon-de-Provence i fylket 
Bouches-du-Rhône, gjør alt han kan for 
å få seg en stilling helt syd ved Mid-
delhavet, inkludert å spille handicap-
pet.. Men han blir gjennomskuet, og 
deretter sendt til det nordlige Frank-
rike, til Bergues nær Dunkirk, for 2 
år. Selvfølgelig er dette en straff, hans 
kone tror Bergues ligger på Nordpolen, 
og pakker ham inn i boblejakke og 
pelslue. For folk som bor i det sørlige 
Frankrike, er nord-Frankrike som et 
kaldt helvete, hvor ingen skulle tro at 

det kunne bo folk. Etterhvert oppdager 
Abrams at Shti’ene ikke bare trykker 
ham til sine bryst, men til og med 
innvier ham inn i sine særegenheter, 
som å dyppe smørbrød med stinkende 
ost i morgenkaffen, spille orgel i byens 
klokketårn og ta imot et eller helst flere 
glass genever når man distribuerer 
posten... 

Filmen har slått alle salgsrekorder, og 
er blitt Frankrikes mest sette film gjen-
nom tidene.
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Kjendisfotografen Connor elsker frihet, 
moro og kvinner..., i den rekkefølgen. 
En dag skal han få oppdage at fortiden 
oppsøker ham. Ghosts of Girlfriends 
Past er en romantisk komedie med 
Jennifer Garner og Matthew McCo-
naughey.
Playboyen Conner er kjekk, selvsikker 
og suksessfull, fremfor alt på dame-
fronten. Han lever livets glade dager 
og lar ikke noen diktere sin spesielle 
livsstil. Han har alt han ønsker seg, 

borsett fra kjærligheten. Det er faktisk 
sånn at han har brukt hele sitt liv på 
å holde seg unna nettopp dette, på alt 
som minner om kjærlighet. 
Men alt blir snudd på hodet når Conner 

vender tilbake til sitt barndomshjem, 
for å feire bryllupet til sin yngre bror 
Paul. Pluselig står han overfor sin egen 
fortid, inkludert en lang rekke tidligere 
damebekjentskaper.

Ghosts of 
Girlfriends 
Past
Premiere kino: 10.07.2009

I “Harry Potter og halvblodsprinsen” 
strammer Voldemort grepet om både 
Gompe- og trollmannsverdenen, og 
Galtvort er ikke lenger den trygge oasen 
det en gang var.
I mellomtiden angripes elevene av en 
ganske annen motstander idet tenåring-
shormonene løper løpsk. Harry blir 
mer og mer betatt av Gulla, men det er 
Tommy Ding også. Og Lavendel Bruun 
har bestemt at Ronny er den rette for 
henne, men hun har ikke regnet med 
Romilda Vamms sjokolade! Og så er det 
Hermine, som putrer av sjalusi, men er 
fast bestemt på ikke å vise følelser. Etter 
som romantikken blomstrer, er det én 
elev som holder avstand. Han ønsker 
etter hvert å gjøre inntrykk - et mørkt et. 
Kjærligheten er i lufta, men tragedien 
venter. Galtvort blir kanskje forandret 
for alltid. 
David Yates, som regisserte storsukses-
sen “Harry Potter og Føniksordenen” 
(200�), vender tilbake for å regissere 
“Harry Potter og halvblodsprinsen”. 
David Heyman, produsenten bak 
alle Harry Potter-filmene, produserer 
også denne filmen, sammen med 
David Barron. Manusforfatter Steve 
Kloves, som skrev de fire første 
manuskriptene i denne filmserien, står 
bak manuskriptet basert på J.K. Rowl-
ings roman.

Harry Potter og 
Halvblodsprinsen
Premiere kino: 17.07.2009

Skaperne av Superbad og Knocked Up 
gjenskaper det gamle testamente med 
en satirisk vri.
Etter å ha spist av kunnskapens tre, 
begynner den primitive landsbyboeren 
og beryktede lathansen Zed (Jack Black) 
å sette spørsmålstegn ved meningen 
med livet. Hans nye innsikt gjør at han 
kommer på kant med folk i landsbyen 
og blir nødt til å rømme. Motvillig 
blir vennen Oh (Michael Cera) med, 
og sammen drar de ut på leting et-
ter svaret, men ender opp i en rekke 
situasjoner som overgår deres villeste 
fantasier.

Year One
Premiere kino: 31.07.2009

L.A. Gigolo
Premiere kino: 07.08.2009

L.A. Gigolo forteller historien om for-
føreren Nikki (Ashton Kutcher) som “lig-
ger” seg fram til et privilegert liv. Han 
deler sine hemmeligheter med oss når 
han arrangerer fester og sjarmerer kvin-
ner i seng, samtidig med at han bor i det 
luksuriøse Hollywood-hjemmet hos en 
middelaldrende, kvinnelige advokaten 
Samantha (Anne Heche). Alt går bra 
for Nikki - helt til han møter den vakre 
servitøren Heather (Margarita Levieva), 
som, uten at Nikki vet det, spiller det 

samme spillet som han selv. Nikki og 
Heather er begge mennesker som blir 
seksuelt opphisset av å konkurrerer med 
hverandre når de er ute og spiser på fine 
restauranter og “kræsjer” snobbete fes-
ter, inntil sannheten om deres liv tvinger 
dem til å velge mellom kjærlighet og 
penger. 

Byen Los Angeles spiller en sentral 
rolle i denne filmen, presentert gjen-
nom en strøken og luksuriøs bakgrunn 
når Nikki er høyt oppe, og via et loslitt, 
simpelt motell når Nikki ikke vet hvor 
han skal gjøre av seg. Nikki opplever alt 
hva Hollywood kan tilby av drømmer og 
mareritt. 

The Taking
of Pelham
1-2-�
Premiere kino: 07.08.2009

T-banetoget Pelham 12� rammes av 
et dristig terroristangrep. Bevæpnede 
menn tar kontroll over toget og holder 
passasjerer og togfører som gisler un-
der jorden.

Fra ordføreren og nedover reageres det 
med vantro over at noen kan være gale 
nok til å kapre et tog. Den erfarne New 
York-politimannen Zachary Garber 
(Denzel Washington) vet bedre. Ledet 
av den mest ubarmhjertige gisseltak-
eren, Mr. Blue (John Travolta), har ter-
roristene planlagt alt ned til den minste 
detalj. De krever en betydelig sum 
løsepenger innen en time. Hvis dette 
ikke innfris, vil de begynne å drepe 
gislene. 

Mens Gerber leder forhandlingene, er 
det ett spørsmål som dominerer tank-
ene hans: Med terroristene og gislene 
i en tunnel, omringet av politi på alle 
kanter, hvordan i all verden har de tenkt 
å komme seg unna?
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The
Proposal
Premiere kino: 14.08.2009

Når den energiske forlagskonsulenten 
Margaret (SANDRA BULLOCK) risik-
erer å bli utvist til hjemlandet Canada, 
erklærer den snartenkte sjefen at hun 
egentlig er forlovet med den under-
vurderte og intetanende assistenten 
Andrew (RYAN REYNOLDS), som hun 
har plaget i årevis.

Han går med på å delta i bløffen, men 
stiller enkelte betingelser. 
Det usannsynlige paret reiser til Alsaka 
for å møte hans noe merkelige familie 
(MARY STEENBURGEN, CRAIG T. 
NELSON, BETTY WHITE) og nå finner 
den vanligvis selvkontrollerte byjenta 
seg i den ene komiske situasjonen 
etter den andre. Med et improvisert 
bryllup på trappene og immigrasjons-
myndighetene på nakken velger Marga-
ret og Andrew å holde seg til planen til 
tross for høyst usikre konsekvenser.

Coco før Chanel
Premiere kino: 28.08.2009

Gigante
Premiere kino: 21.08.2009

Vinner av Silver Bear - The Jury Grand 
Prix, Alfred Bauer Prize og Best First 
Feature Award i Berlin 2009!

Den overvektige, fåmælte sikkerhet-
svakt Jara lever et kjedelig og rutine-
preget liv. Han overvåker sikkerhets-
kameraene på nattevakten i et kolossalt 
supermarked, rusler hjem og sover 
foran fjernsynet, løser kryssord, hører 
heavy på sin iPod og bruker en dag i 
uken med sin nevø. Men tingene 
endrer seg, da Jara fatter interesse for 
Julia, en av de unge rengjørings-

assistenter på hans monitor, og fasci-
nasjonen vokser til en brusende fore-
lskelse, som den store sjenerte bamse 
søtt, men ubehjelpelig forsøker å finne 
uttrykk for. 
Sin tittel til tross, er ‘Gigante’ en fortet-
tet  film, som helt i tråd med den 
kunstneriske dagsorden i latinameri-
kansk film akkurat nå, diskret blander 
hverdagsrealisme med sine egne 
filmiske poenger. ‘Gigante’ er en 
nærværende intim film, som uten å fra-
vike sin hverdagsramme, får skapt en 
dirrende spenning til det siste. For en 
gangs skyld får vi en latinamerikansk 
film stemt i dur, og ‘Gigante’ mottok da 
også fullt fortjent Sølvbjørnen på årets 
filmfestival i Berlin. 

Coco før Chanel bygger på biografien 
av Edmonde Charles-Roux, og forteller 
historien om den verdenskjente mot-
edesigneren Chanels tidlige liv. Rollen 
som Coco Chanel spilles av Frankrikes 
kanskje største kvinnelige stjerne 
Audrey Tautou, tidligere kjent for bl.a. 
Da Vinci-koden og Den fabelaktige 
Amélie fra Montmartre.
Portrettet av Coco Chanel viser en 
kvinne som kommer fra trange kår, 

som er selvlært og har en helt unik og 
eksepsjonell personlighet. Hun skal 
bli et symbol for fremgang og frihet, 
en som selv er med på å skape den 
moderne kvinne - etter selv å ha ryd-
det veien.  Under innspillingen har 
filmteamet gjennom Maison Chanel 
og Karl Lagerfeldt fått tilgang til Coco 
Chanels arkiv og kolleksjoner. Coco 
Chanel ble spilt inn vinteren 2008, i 
traktene omkring Paris og Normandie.

Engelen
Premiere kino: 28.08.2009

Engelen er en gripende historie om 
hvordan en oppvekst med omsorgss-
vikt kan frata et menneske selvrespkt 
og hvordan rus kan få en avgjørende 
funksjon i et menneskes liv.
- Det er få filmskapere i Norge med et 
større sosialt engasjement enn Mar-
greth Olin. Dette er en kompromissløs 
og sterk historie som med all sannsyn-
lighet vil skape stor debatt. Bak filmen 
står en fremragende regissør, en solid 
produsent og det jobbes med å få på 
plass høyt profilerte skuespillere, så det 
all grunn til å ha store forventninger til 
Engelen, sier langfilmkonsulent 
Vera Micaelsen i Norsk filmfond. 

Vi følger Lea fra hun er liten jente til 
hun selv blir mor. Lea vokser opp uten 
tilstrekkelig beskyttelse. Hun begynner 
tidlig å eksperimentere med rus, og i 
ung alder får hun en datter sammen 
med sitt livs kjærlighet. Livet hennes 
går gradvis i oppløsning ettersom rusen 
overtar. Lea innser at hun ikke er i 
stand til å gi barnet sitt den tryggheten 
hun selv har savnet, hun oppsøker hjelp 
og mister omsorgsretten for datteren 
sin. Engelen er en film om svik og kjær-
lighet, om å ta umulige valg og bryte 
blodsbånd. Om når avhengigheten er 
det trygge, og friheten er det skrem-
mende.

G-gjengen
Premiere kino: 28.08.2009

Produsent Jerry Bruckheimer bringer 
sin første �-D film til kinolerretet med 
G-Gjengen, en eventyrkomedie om den 
siste utviklingen i et hemmelig statlig 
prosjekt for å trene dyr til spionasje.
Bevæpnet med det aller siste innen 
høyteknologisk spionutstyr, oppd-
ager disse topptrente forsøkskaninene 
at verdens skjebne ligger i deres 
poter. Utvalgt til G-Gjengen er forsøk-
skaninene Darwin, troppssjefen som er 
fast bestemt på å lykkes for enhver

pris, Blaster, en formidabel våpenek-
spert med tonnevis av selvtillit og 
en forkjærlighet for det ekstreme og 
Juarez, en sexy kampsportsproff, og til 
slutt rekognoseringseksperten Mooch, 
som bokstavelig talt flyr på veggen og 
muldvarpen Speckles som er data- og 
informasjonseksperten. 

Regissert av den dobbelt Oscar®-vin-
nende visual effects-mesteren Hoyt 
Yeatman. G-Gjengen tar publikum med 
på en høyoktan spenningsopplevelse 
som en gang for alle beviser at stør-
relsen virkelig ikke betyr noe. 

Rottenetter
Premiere kino: 04.09.2009

Et hardkokt drama fra det oljeinfiserte 
finansmiljøet i Stavanger. Rottenetter 
handler om Jonny (2�) som vil gjøre alt 
for å komme til topps, men oppdager at 
makten har sin pris. 

 Rottenetter utspiller seg i Stavangers 
olje -og finansmiljø, og viser de fascin-
erende og mørke sidene ved det norske 
oljeeventyret. Vi følger den unge opp-
komlingen Jonny mens han klatrer op-
pover i finanshierarkiet i Stavanger, der 
penger, glamour, grådighet og kynisme 
går hånd i hånd.
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Oscarvinneren fra Italia og manges 
favorittfilm, om den lille sicilianske 
gutten som blir kinomaskinist. Full av 
varme, humor og kjærlighet tar den tak 
i deg... og slipper deg aldri. Nå kan den 
igjen nytes på kino.
Cinema Paradiso gikk sin seiersgang 
verden over i 1989, og ble i tillegg 
til Oscar for beste utenlandske film 
tildelt juryens spesialpris i Cannes og “ 
Gledessprederen” under filmfestivalen i 
Haugesund. 

Den fremgangsrike regissøren Salvatore 
Di Vita får høre at hans barndoms venn 
Alfredo er død, og minnene strømmer 
på. Salvatore ser for seg kinoen Parad-
iso hvor maskinisten Alfredo hersket i 
ensom majestet. Da Alfredo ble blind i 
en brann, overtok Salvatore oppgavene 
hans og et dypt vennskap oppsto mel-
lom dem. Men Paradiso ble nedlagt og 
Salvatore forlot hjembyen med løfte 
om aldri å komme tilbake. Tross løftet 
vender Toto tilbake for å delta i Alfredos 
begravelse.

My Sister’s Keeper
Premiere kino: 04.09.2009

Cameron Diaz og Jason Patric spiller 
foreldrene som bestemmer seg for å 
få ett nytt barn, som kan med sine or-
ganer kan redde deres nålevende datter 
fra blodkreft og en alt for tidlig død.
Et stort og viktig spørsmål står i sen-
trum for denne gripende historien: 
Hvor langt er man som foreldre villige 
til å gå for å redde livet til et barn? 
Brian og Marge Fitzgerald har stått 
overfor dette spørsmålet mange ganger. 
I en alder av bare to år fikk dere datter 
Kate diagnosen leukemi. Hun skulle 
ikke overleve, men mot alle odds er 

Kate fortsatt i live når hun fyller 1� år. 
At dette er mulig kan familien takke 
Kates yngre søster Anna for, som har 
vært den perfekte medisinske donator. 

Men 1� år gammel bestemmer Anna 
seg for noe som umiddelbart snur 
opp ned på familiens liv. Hun vil ikke 
lenger være sin søsters donator. I det 
minste vil hun ha retten til å bestemme 
selv. Hun går i mot sine foreldre for å få 
kontroll over egen kropp, samtidig som 
er smertelig klar over at dette kan lede 
til sin søsters død.

Cinema
Paradiso
Premiere kino: August Tidenes største franske filmsuksess!
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Skal du holde selskap eller lage en hyggelig fest? 
Overrask dine venner med eksotisk og spennende mat. 
Vi tilbereder mat til selskaper og større sammenkomster.

Siam Oriental
Thai-restauranten på St.Hanshaugen

Take Away
Overtidsmat

Fingermat
Catering

Selskapsmat

Siam Oriental ble etablert på St.Hanshaugen for 9 år siden. 
Vårt mål var å etablere et intimt og koselig spisested som på en 
enkel måte kombinerer atmosfære, kvalitet og smak. Et sted 
som servere næring for både kropp og sjel i en ellers stressende 
hverdag. En møteplass hvor alle føler seg hjemme og blir tatt 
godt vare på. 

Vi har hele tiden vært tro mot våre prinsipper og har gjennom 
disse årene opparbeidet oss en solid kundegruppe som oppfat-
ter oss som sitt «kjøkken». 

Når man først går ut for et måltid ønskes noe spesielt og spennende. 
Siam Oriental er godt forankret i thailandsk matkultur og 
tradisjon samtidig som norske behov ivaretas. Siam Oriental 
er her for å oppfylle nettopp dine mat-ønsker. Velkommen til 
en smak av Thailand.

Waldemar Thranesgate 32, 0171 Oslo. www.siamoriental.no
For bordbestilling, Take Away eller Catering: 23 20 16 00 / 905 24 493

Kyllingsuppe med urter
Naturlig sunt fra Siam Oriental
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Sommeren nærmer seg og temperaturen 
stiger. For de fleste av oss skjer det noe 
med kroppen, og lysten øker i takt med 
varmegradene. Det gjør også salget i nett-
butikken Erotikum.no sier daglig leder 
Øyvind Helland. Og hva er vel bedre nå 
enn å komme seg ut av soverommet og 
flytte erotikken til stranden, i skogen etc. 
her er det bare opp til den berømte fan-
tasien som nok har  utallige løsninger på 
lur her. Dette er i følge sexologene virkelig 
noe som pigger opp sexlivet, og da er det 
jo bare å komme seg ut, og skape ditt eget 
erotikkeventyr.

Etter en lang kald, og mørk vinter med 
innendørs sengehygge, er det velkom-
ment for mange å ta med seg erotikken 
utendørs til vår storslåtte natur. Ja  vi 
merker at pågangen er stor når sommeren 
kommer, antall henvendelser og treff på 
Erotikum.no siden er 100% opp fra 1 til 2. 
kvartal. sier Øyvind Helland.

Sex ”in the wild” gir deg og 
din kjære nye og spennende 
opplevelser og erfaringer som 
oppleves som både intimt og 
spennende. Ute i det fri åpnes det 
bl.a. for bruk av mange flere sanser 
som er med på å gjøre det seksuelle 
spillet mer intenst. Mennesket er tross 
alt på mange måter primitive skapninger, 
men i det moderne samfunns og travle 
hverdag er det ikke alle som får anledning 
til å oppleve dette.

Jegere som ofte må opptre både lydløst 
og kamuflert i naturen opplever dette 
med skjerpete sanser som både går på 
syn, hørsel og luktsans. Det skaper en 
ekstra opplevelse, en slags urtidsfølelse 
man ikke trodde man hadde. Dette vil 
man mest sannsynlig ikke oppleve i et 
urbant miljø.

Sommer
        og erotikk

«Ja, vi merker at  pågangen er stor når 
sommeren kommer, antall henvendelser 

og treff på websiden vår øker»
Øyvind Helland i Erotikum.no.

1 Finn plasser i naturen som er 
egnet til formålet. det er kjent 
at man skal helst ikke ha sex 
på offentlig grunn, helt lovlig 
er det vel heller ikke (litt spen-
nende i seg selv) .Det gjelder 
alså å gjemme seg godt slik at 
man ikke blir oppdaget, selv 
om faren for det er i høyeste 
grad tilstede...!!!

2 Flørt mye, og gi mange daglige 
komplimenter din partner. 
Det må ikke bare være av 

 erotisk karakter. Overrask 
ham/henne med noen blomster, 

 en god middag etc. improviser.

� Gå på ”blind date” med hver-
andre, til.eks på en uterestaurant. 
Spill et rollespill som går ut 

 på at det første daten, og dere 
 er totalt fremmed for hverandre. 
 Om det blir sex etter første 

daten er slett ikke sikkert.

� Klin i en park, gi hverandre 
frekke komplimenter, stryk 
og ta på hverandre, si til din 
partner hva som du synes er 
opphissende og du skal se at 
dere rekker nok ikke hjem til 
soverommet i tide..(her kan 
man vurdere om man skal gå 
for punkt 1.)

 � Har du bil er  mulighetene til 
å finne egnet sted mye større.
Noen synes også det er spen-
nende å ha sex i bilen. Har 

 man en litt romslig bil kan man 
 prøve ut forskjellige stillinger. 

(NB! Stopp bilen først. Det 
 var nylig et eksempel omtalt 

i media på et par som ikke 
hadde tid til det !)  

� Det sies at en kvinnes følsom-
het er størst ved fullmåne. 

 Er du på en ”egnet plass” 
da til eks. i nærheten av et 
skogstjern eller et svaberg, 
er det nærmest fullkomment 
med en het elskovsstund etter 
et kjølig bad i vannet for så å 
kjenne kroppsvarmen fra din 
utkårede. 

�  Dra på en kjærlighetspiknik. 
Ta med god mat og drikke.

 Vær romantisk, det er alltid 
en god forutsetning for for-
holdet, og sist men ikke minst 

for sexlivet. Man trenger ikke 
alltid reise langt for å ha sex 
i det fri, kanskje man har en 
skjermet hage eller terrasse, 
dette gjør også nytten. 

8 Dropp undertøyet. Truseløs 
under en frekk sommerkjole, 
blir antagelig innertier når det 
gjelder å tenne partneren din. 
Da er det også tilrettelagt for å 
ta en kvikkas når anledningen 
byr seg.

Da har vi med dette prøvd å gi 
noen tips, og vi håper med 
dette vi kan få noen flere ut av 
”hiet” og ut i den frie natur, 
avslutter Øyvind Helland fra i 
Erotikum.no. 

Her følger noen innspill til hvordan man kan ha erotiske eventyr i det fri
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Mehfel - mat og kultur serverer utsøkt
pakistansk mat tilberedt på tradisjonelt vis

Vi tilbyr deilig à la carte samt
en mer omfattende meny

I vår separate festsal tar vi imot
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Mehfel - mat og kultur serverer utsøkt pakistansk mat tilberedt på tradisjonelt vis.

Vi tilbyr en omfattende a la cart meny, samt en spennende buffet etter avtale.

I våre separate festsaler tar vi imot private selskaper, møter og julebord.

Velkommen til en minneverdig opplevelsemed pakistanske fristelser og kultur. 

«Årets spisested!» Dagsavisen 2005.

(Alle rettigheter).
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Det var på vinimportøren 
Ekjords kontorer at idéen om 
en vin for dyrene ble unnfanget. 
Blant kontorets medarbeidere 
er allerede dyrene godt repre-
sentert: Blant de femten som til 
daglig er å finne på jobb er fem 
av dem hunder. Én av dem heter 

naturligvis Martin og fikk æren 
av å pryde kartongen.

 - Vi ønsker å gjøre mer for 
dyrene. Hver dag hører vi om 
hvordan dyr blir mishandlet 
eller utsatt for overgrep. Vi gjør 
hva vi kan, både for å forebygge 
og reagere, men som en ideal-
istisk organisasjon er det alltid 
begrensede ressurser. Derfor er 
vi helt avhengige av bidrag fra 
enkeltpersoner eller bedrifter. 
Rødvinen Martin er et hederlig 
eksempel på sistnevnte, forteller 
Odd Harald Eidsmo, informas-
jonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen 
Norge.

 Og støtten gjennom vinen er 
nødvendig. Det er lite å hente av 
statlig støtte hvis man arbeider 
med dyrevern i Norge.

 - I Norge kan det synes som 

om ansvaret for å beskytte dyr 
faller på idealister og ildsjeler. 
Dette er tydelig når vi ser at 
mennesker over hele landet 
arbeider frivillig i dyrevernor-
ganisasjoner, uten at organisas-
jonene får annet enn smuler fra 
det offentlige til å opprettholde 
arbeidet. Gaver og medlemskap 
sørger for mye av tilsynet med 
dyrevern i Norge. Nå håper vi 
også næringslivet kan bidra i 
større grad gjennom prosjek-
ter slik som rødvinen Martin, 
avslutter Eidsmo.
 
Dyrebeskyttelsen Norge er 
landets største dyrevernor-
ganisasjon med over 9000 
medlemmer og 2� lokalavdelin-
ger over hele landet. Siden 18�9 
har Dyrebeskyttelsen Norge talt 
dyrenes sak gjennom direkte 
dyrevernsarbeid, informasjon 
og påvirkning.

Vinen med budskap og 
snart er det valg
Martin har nå overakt først 
bidrag av salget til Dyrebeskyt-
telsen: 2�.000 kroner som skal 
gå til arbeidet med å få staten til 
å ta større ansvar for dyrevern i 
Norge.
I ferbruar iår ble sjekken gitt 
utenfor Stortingen, valget av 
sted var ikke tilfeldig.Til tross 
for at tilsyn og vern av dyr i 
utgangspunktet skal være et of-
fentlig ansvar er det i stor grad 
dyrevernorganisasjonene som 
gjør jobben. Tusener av frivillige 
over hele landet 
arbeider både med direkte hjelp 
til dyr i nød og med holdn-
ingsskapende arbeid.

Snart er det valg, så imellomti-
den kan vi skåle i vin med bilde 
av den gode hjelper Martin.

Et glass vin
 for den gode sak
En uvanlig rødvin er å finne blant Vinmonopolets hyller. Bag-in-boxen 
“Martin Rouge” gir Dyrebeskyttelsen Norge en hjelpende hånd ved å 
avse 25% av salgets overskudd tilorganisasjonens arbeid for dyr i nød.
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Eva & The 
Heartmaker - 
Let’s Keep This 
Up forever   
Etter fantastiske to topp 10 singler på 
VG listen forventes nå at den mid-tem-
po og vakre ”A Potion Of Lust” skal bli 
nok en hit for albumaktuelle Eva & The 
Heartmaker.

”Let’s Keep This Up Forever” er duoens 
debut på Sony Music.

Eva & The Heartmaker fikk fantastiske 
anmeldelser og oppslag i forbindelse 
med årets Bylarm og etter singelhits, 
massive presseoppslag og livejobber 
er nå albumet klart for slipp, anført av 
deres antakelig sterkeste singel til nå. 

Eros Ramazzotti
Nytt studio album fra den italienske 
sjarmøren Eros Ramazzotti. For snart 
2 år siden slapp han dobbel-samleal-
bumet “e2 - Greatest Hits”, som solgte 
over 2� 000 eksemplarer her til lands. 
Det bør også nevnes at han har sluppet 
hele 1� album og solgt over �0 millioner 
på verdensbasis. 

Helt nytt 
Greatest Hits 
album med Bruce 
Springsteen & E 
Street Band.
9. og 10. juni står Bruce Springsteen & 
E Street Band på scenen i Bergen foran 
�0.000 hylende fans og i den anledning 
slipper vi et helt nytt Greatest Hits al-
bum med Bruce Springsteen & E Street 
Band. Albumet kommer I to versjoner 
hvor det kun er innpakningen som er 
forskjellig, den ene i vanlig jewel case 
og den andre i Digi Pack.
 Track listen på albumet reflekterer så 
langt det lar seg gjøre noen av de låtene 
han gjør live på denne turneen. 

Greatest Hits   
1. Blinded By the Light
2. Rosalita
�. Born to Run
�. Thunder Road
�. Badlands
�. Darkness On the Edge of Town
�. Hungry Heart
8. The River
9. Born In the USA
10. I’m On Fire
11. Glory Days
12. Dancing in the Dark
1�. The Rising
1�. Lonesome Day
1�. Radio Nowhere
1�. Long Walk Home
1�. Because the Night (Live)
18. Fire (Live)

Hoobastank - 
For(n)Ever
På det fjerde albumet til Hoobastank 
for Island Def Jam har bandet gått 
tilbake til sine røtter i rocken.
 På det fjerde albumet til Hoobastank 
for Island Def Jam har bandet gått 
tilbake til sine røtter i rocken, og kan 
minne om deres to første album – to 
album som for øvrig har solgt nærmere 
tre millioner eksemplarer. Vokalist 
og låtskriver Doug Robb har uttalt at 
bandet er hardere, røffere og veldig mer 
sultne denne gangen. Det gjenspeiler 
seg tydelig gjennom hele ”For(N)Ever”. 
Albumet er produsert av Howard Ben-
son. Hoobastank har tre Grammy-nom-
inasjoner bak seg, og de har hatt låter i 
tv-serier som ”Friends” og ”OC”.

 Albumet inneholder:
1.My Turn
2. I Don’t Think I Love You
�. So Close So Far
�. All About You
�. Letter
�. Tears Of Yesterday
�. Sick Of Hanging On
8. You’re The One
9. Who The Hell Am I?
10. You Nee To Be Here
11. Gone Gone Gone

Rick Ross - 
Deeper Than Rap
Dette er Rick Ross sitt tredje nr. 1 al-
bum i USA!

Med seg har han bl.a. The_Dream, John 
Legend, Kanye West og Lil Wayne!

 Her er anmeldelsen fra NY TIMES:

 “The just-released “Deeper Than Rap”, 
his third album, is unexpectedly fantas-
tic, by far his best...this album is lush, 
erotic, entitled...Few rap albums have 
sounded this assured, this sumptuous, 
in years.” –NY TIMES

Diverse - 
Motown 50
Essentials
8CD-box som inneholder det beste fra 
Motowns legendariske artister!
 Musikken fra Motown har vært blant 
den mest beundrede og omtalte i flere 
tiår, helt siden gjennombruddet i 19�9 
med Barrett Strongs “Money (That’s 
What I Want)”, og selskapet har stått for 
noen av de aller største pop sangene vi 
husker, med utallige første plasseringer 
på hitlistene verden over.

 Vi er godt i gang med feiring av �0-års 
jubileum etter at “Motown �0” sam-
lingen solgte over 1�.000 eksemplarer 
her i Norge. Nå presenterer vi denne 
flotte 8CD-boxen som inneholder det 
beste fra Stevie Wonder, The Jackson �, 
Diana Ross & Supremes, Lionel Richie 
& Commodores, Marvin Gaye, Smokey 
Robinson og The Temptations på hver 
sin CD. Den 8de CD-en inneholder de 
beste låtene fra The Four Tops, Edwin 
Starr, Isley Brothers, Martha Reeves & 
The Vandellas, Gladys Knight & The 
Pips og Boys II Men. Boxen inneholder 
også en �0-siders presentasjonsbooklet 
med viktig info og bilder. 

 Et fantastisk samle-objekt for både 
gamle og nye fans av Motown! Boxen 
ligner både prismessig og innholdsmes-
sig Abba boxen som ble sluppet i fjor.

Flipsyde - State 
Of Survival
Nytt album fra gruppa bak hit’en 
“Happy Birthday”

 Flipsyde ble kjent gjennom singelen 
“Happy Birthday” og da Akon så vid-
eoen på tysk TV begynte ballen å rulle 
for deres nye album “State of Survival”. 
Akon signet dem til sin egen label 
Kon Live og det som først så ut som 
et samarbeid på tre låter endte med at 
Akon var med på å skrive og produsere 
hele albumet. Gruppa fikk også med 
seg den talentfulle vokalisten, danseren 
og låtskriveren Chantalle Paige og nye 
Flipsyde var født. På “State of Survival” 
ville gruppa videreføre sin musikalske 
bakgrunn, men samtidig utforske ny 
musikk. - Vårt mål har vært å nå så 
mange som mulig med musikken vår, 
sier vokalist og gitarist Steve Knight.
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Thin Lizzy - 
Greatest Hits
“Best of” samling fra Thin Lizzy.
 Hardrock bandet Thin Lizzy ble 
grunnlagt i Dublin av bassisten og 
vokalisten Phil Lynott på slutten av ‘�0-
tallet. På slutten av ‘�0-tallet og begyn-
nelsen av ‘80-tallet hadde hadde Thin 
Lizzy en solid tilhengerskare, med flere 
album på VG-liste.

Denne dobbel CD-samling TV annon-
seres på TV� fra 2� mai. Spotter i bla 
Champions League finalen 2� mai og 
Norges bortekamper i VM kvalifiserin-
gen � og 10 juni. Tracklisting:

CD 1 -”Boys Are Back In Town”, “Jail-
break “, “Don’t Believe A Word”, “Danc-
ing In The Moonlight”, “Rosalie”/
”Cowgirl’s Song” [live], “Waiting For 
An Alibi”, “Do Anything You Want To”, 
“Sarah” [version �], “Chinatown”, “Killer 
On The Loose”, “ Trouble Boys”, “Hol-
lywood (Down On Your Luck)” [live], 
“Cold Sweat”, “Thunder And Light-
ning”, “ Sun Goes Down”, “Dedication”, 
“Still In Love With You”, “She Knows”, 
“Yellow Pearl” [first �” remix] 

]CD2 - “Whisky In The Jar”, “Out In 
The Fields”, “Parisienne Walkways”, 
“Emerald”, “Bad Reputation”, “Wild 
One”, “Fighting My Way Back”, “Show-
down”, “Black Rose” [live]. “Dear Miss 
Lonely Hearts”, “The Rocker” “Are You 
Ready” [live], “Renegade”, “King’s Call”, 
“Angel Of Death”, “Cowboy Song” [live], 
“Boys Are Back In Town” [live].

Noisettes - Wild 
Young Hearts
Nytt album fra kritikerfavoritter!
 Noisettes har for tiden stor suksess i 
England med sitt album “Wild Young 
Hearts”! London-trioen, med den 
enormt bra vokalisten Shingai Shoniwa 
i spissen, leverer her et helt unikt og 
spesielt pop-album hvor disco, soul, 
blues og jazz ligger som et flott teppe 
i bakgrunnen. Albumet inneholder 
den utrolig fengende førstesingelen ” 
Don’t Upset The Rhythm”. ”Wild Young 
Hearts” er uten tvil et av de mest spen-
nende albumene i 2009. Albumet har 
allerede fått � av � i Dagsavisen. 

The Black Eyed 
Peas - The E.N.D
Nytt album fra The Black Eyed Peas!
 - Vi ville lage et album som får folk til å 
danse, har will.I.am uttalt om the Black 
Eyed Peas nye album “The E.N.D.” og 
med hiten “Boom Boom Pow” beviser 
gruppa at de har klart dette med glans! 
Den millionselgende førstesingelen 
gir gode forventninger til Black Eyed 
Peas nye album som kommer både i 
standard og de luxe versjon. Gruppa er 
booket til Quartfestivalen i sommer og 
Fergie er dessuten en av Slash gjest-
eartister på samme festival. Etter å ha 
vunnet utallige priser verden over, solgt 
over 2� millioner album på verdensba-
sis og hatt hits som “Don’t Phunk With 
My Heart”, “Shut Up” og ikke minst 
“Where is the Love”, ligger det til rette 
for nok et suksessalbum fra The Black 
Eyed Peas!

Diana Krall - 
Quiet Nights
Vakkert og sensuelt fra Diana Krall
 Med brasiliansk musikk som refer-
anse, har Diana Krall laget et sensuelt 
album som ligger nært
 opp til ”The Look of Love” fra 2001. 
Her hører vi klassikere som ”Too Mar-
velous For Words“,
 “I’ve Grown Accustomed To Your 
Face”, “Walk On By”, “The Boy From 
Ipanema” og tittelsporet
 “Quiet Nights”. Albumet er produsert 
av Tommy LiPuma, med elegante ar-
rangementer av Claus
 Ogerman.

Uriah Heep - 
Chapter And 
Verse (Box set)
Fantastisk box-set for Heep fansen!
 Re-utgivelse an denne boxen som 
kom for første gang i 200� - gjøres 
tilgjengelig på nytt etter at Universal 
overtok Sanctuary Records, og første 
opplaget ble raskt tom. Inneholder � 
CD-er med mange ikke tidligere utgitte 
spor, alternativ versjoner, live låter, 
demoer osv. Flott booklet med forord av 
Mick Box.

Simple Minds - 
Graffiti Soul
Nytt studioalbum!
 Legendariske Simple Minds returnerer 
med sitt 1�. studioalbum ”Graffiti Soul”. 
I fjor var det �0 år siden de ble dan-
net, og dette ble feiret med en utsolgt 
stadionturné. Nå har de vært i studio 
igjen og de er like entusiastisk som 
da de slapp sitt første album. Første 
singel ”Rockets” er nylig sendt til radio. 
Albumet vil også komme i en begrenset 
utgave hvor du får ni coverlåter, bl.a. 
”Rocking In The Free World” (Neil 
Young), ”Peace Love & Understanding” 
(Nick Lowe), ”Sloop John B” (Beach 
Boys) og ”Teardrops” (Massive Attack)
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Eminem - 
Relapse
Over fire år etter hans forrige studio-
album, er det nå klart for Eminems 
etterlengtede album ”Relapse”!
 Den første offisielle singelen og 
videoen ”We Made You” ligger høyt på 
listene rundt om i verden og videoen 
var den mest sette på MTV noensinne 
da den hadde premiere!

 Albumet inneholder også suksesshiten 
”Crack A Bottle” med Eminem, Dr. 
Dre og �0 Cent. Låten slo alle tidligere 
digitale salgsrekorder i USA i sin første 
uke! 

 Eminem har solgt over �� millioner 
album på verdensbasis og hans forrige 
studioalbum ”Encore” lå høyt på listene 
i hele verden. 

 Eminem jobber allerede med opp-
følgeralbumet, ”Relapse 2” som vil 
komme ut i slutten av 2009. 

a-ha - Foot Of 
The Mountain
a-ha er tilbake!
 Norges store pop-konger; Morten, 
Magne og Paul har funnet frem syn-
thene igjen og laget et album det oser 
overskudd av. Denne gangen har de 
jobbet med produsentene Steve Os-
borne, Mark Saunders, Erik Ljunggren 
og Roland Spremberg. Førstesingelen 
”Foot of the Mountain” er nå listet på 
P�, P1, P� og Radio Norge og ligger for 
øyeblikket på �. plass på Hit-�0. 

 Albumet inneholder låtene; The Band-
stand, Riding The Crest, What There Is, 
Foot Of The Mountain, Real Meaning, 
Shadowside, Nothing Is Keeping You 
Here, Mother Nature Goes To Heaven, 
Sunny Mystery og Start The Simulator. 

Aqua - Greatest 
Hits
Aqua er tilbake!
 Nærmere introduksjon er vel egentlig 
overflødig for bandet som har solgt over 
28 millioner singler og album! For aller 
første gang samles alle deres største 
hits på én plate. Her får du låter som 
”Roses Are Red”, ”My Oh My”, ”Doc-
tor Jones”, ”Turn Back Time”, “Cartoon 
Heroes” og ikke minst “Barbie Girl”. 
I tillegg til denne imponerende hitpa-
raden får du også tre helt nye låter som 
bare hitmakerduoen Søren Rasted og 
Claus Noreen kan trylle frem. Bandet, 
som gjorde comeback live i Danmark i 
fjor, samlet til sammen over 200.000 
personer på sine syv konserter. 19. 
juni vil man ha muligheten til å se 
dem i Norge for første gang på mange 
år, da står de nemlig på scenen under 
VG-lista topp 20 showet på Rådhusplas-
sen. Deres første singel har fått tittelen 
”Back To The 80’s” og er i salg nå!

Elvis Costello - 
Secrets, Profane 
and Sugarcane
Elvis Costello har vært i studio og spilt 
inn plate med noen av Amerikas beste 
musikere innen tradisjonell country og 
bluegrass-musikk.
 Elvis Costello har vært i studio og spilt 
inn plate med noen av Amerikas beste 
musikere innen tradisjonell country 
og bluegrass-musikk (Jerry Douglas 
- Dobro, Stuart Duncan - Banjo, Mike 
Compton - Mandolin, Dennis Crouch 
– Bass og Jeff Taylor – Accordion). 
Emmylou Harris er med på låta ”The 
Crooled Line” og albumet er spilt inn i 
Sound Emporium i Nashville. ”Secrets, 
Profane & Sugarcane” er i sin helhet 
produsert av T-Bone Burnett. Dette er 
en Costellos beste album på mange år. 
Gled deg!

Ryan Bingham - 
Road House Sun
Ryan Bingham er tilbake med sitt andre 
album på Lost Highway.
 Road House Sun følger opp i det kritik-
erroste albumet ”Mescalito” sine glim-
rende ”roots” fotspor. ”Mescalito” fikk 
bl.a. terningkast � i Aftenposten og Nor-
dlys. Her treffer man en mer politisk og 
samfunnsengasjert Ryan Bingham enn 
tidligere. Det er virkelig på tide Norge 
får opp øyne og ører for denne suverene 
artisten! Road House Sun er, som 
”Mescalito” var, også produsert av Black 
Crowes gitaristen, Marc Ford.

 Albumet inneholder:
 1. Day Is Done 2. Dylan’s Hard Rain �. 
Tell My Mother I Miss Her So �. Coun-
try Roads �. Bluebird �. Snake Eyes �. 
Endless Ways 8. Change Is 9. Rollin’ 
Highway Blues
 10. Hey Hey Hurray 11. Roadhouse 
Blues 12. Wishing Well

Cat Stevens - 
The Teaser & The 
Firecat (Deluxe 
Edition)
Et av tidenes største album kommer 
som deluxe utgave!
 Albumet “The Teaser & The Firecat” 
kom ut opprinnelig i 19�1 og ble et av 
tidenes største album med multi-platina 
salgstall over hele verden. Her i Norge 
lå det på VG lista i hele �0 uker med 
annen plass som høyeste plassering, og 
flere måneder i Topp 10! Hitene “Morn-
ing Has Broken”, “Moonshadow” og 
“Peace Train” etablerte Cat Stevens som 
en av �0-tallets store artister. Denne 
remastrede dobbel CD deluxe utgaven 
inneholder i tillegg live spor og demoer 
og en ikke tidligere utgitt versjon av 
“Peace Train”.
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Nytt album fra 
Jonas Brothers!
I Juni er det endelig klart for nytt Jonas 
Brothers album! Albumet har fått tit-
telen “Lines, Vines and Trying Times” 
og første singel ut er låten “Paranoid”. 
“Paranoid” kan høres på norsk radio og 
kan også kjøpes i alle digitale platebu-
tikker fra samme dato. Følg med på 
universalmusic.no for flere nyheter om 
Jonas Brothers!

Heine Totland 
The Sunny Side.
The Sunny Side er Heine Totland sitt 2. 
album.
Han har jobbet lenge med dette al-
bumet og endelig er det klart.
The Sunny Side er en feelgood, opptem-
po sommerplate, med sterke �0-talls
referanser fra Steely Dan til Paul Mc 
Cartney.

Nytt album fra 
Mew og Øyafes-
tivalen i august
MEW ER BEKREFTET TIL 
ØYAFESTIVALEN 12. AUGUST!

 Etter stor suksess med Frengers (200�) 
og And The Glass Handed Kites (200�) 
er danske Mew tilbake med nytt studio-
album som slippes 1�. august.

 Det nye albumet er innspilt i Electric 
Lady Studios i New York med produsent 
Rich Costey (Glasvegas, Mastodon, Foo 
Fighters, Muse) som også produserte 
Mews gjennombruddsalbum, Frengers.

 Mew har tidligere spilt for utsolgte hus 
i bl.a Oslo, Trondheim, Bergen, Sta-
vanger og tilsammen solgt fantastiske 
��.000 album i Norge med en rekke 
hits som bl.a Am I Wry?No, Special, 
She Came Home For Christmas, Com-
forting Sounds og The Zookeepers Boy.

 Andre festivaler som allerede er of-
fentliggjort : Pitchfork Music Festival 
(US), Summersonic (Japan), Beatday 
(DK), Roskilde Festival (DK), Ruisrock 
Festival (F). 

Julie Dahle 
Aagård
Stompin’ Feet
Vevre, mørke Julie Dahle Aagård er �0 
år og kommer fra Flatanger i
Nord-Trøndelag. Hun låter som en stor 
afro- amerikansk soulsangerinne
og ser ut som en billedskjønn Edith 
Piaf. Etter jazzutdannelsen i
Trondheim har Julie i � år gjort uen-
delig masse i musikk- og
teaterbransjen. Hun har spilt alt fra Per 
Pusling til Edith Piaf, ligget
på Norsktoppen i 8
uker med pop- låten “Goodnight 
Stranger”, spilt inn onani- duett med
Are og Odin og gitt ut album med jazz-
bandet Subtonic. Mange “oppdaget”
hun allerede i 199� i forbindelse med 
åpningen av VM-9� i Trondheim
hvor hun fremførte en Åge Aleksand-
eresen låt.

Julie har i lang tid lagret sin egen vin, 
en musikalsk nerve med
kraftige tanniner av rythm & blues. 
Albumet Stompin’ Feet er et
resultat av Julie og produsent Anders 
Aarums arbeid gjennom tre år.
Låtene har de skrevet sammen, og 
innspillingen har foregått i Aarums
stue og soverom. I klesskapet, blant 
sokker og underbukser har Julie
stått og sunget om stor kjærlighet, prob-
lematisk kjærlighet og tapt
kjærlighet til fete gitar- riff av Vidar 
Busk og halsbrekkende
sax-soli av Gisle Johansen.



�8 �9LIVE BEACH CLUB CAMPING

SLASH & FRIENDS INCL. OZZY OSBOURNE, 
JASON BONHAM, RONNIE WOOD, FERGIE, JOHN 5 
MARILYN MANSON (US)  BLACK EYED PEAS (US) KORN (US)

YOUNG JEEZY (US)  LUDACRIS (US)  CHRIS CORNELL (US )

PLACEBO (UK)

THE DILLINGER ESCAPE PLAN (US) VOLBEAT (DK)  ATMOSPHERE (US)

MESSHUGGAH (SE) IMMORTAL TECHNIQUE (US) 

JARLE  BERNHOFT (NO) SKAMBANKT ( NO) PAPERBOYS (NO) THE SHITSEZ (NO) GURU JOSH (UK) 

BOB SINCLAR(FR) FEAT. DJ BIG ALI(US) VERONICA MAGGIO (SE) PONY THE PIRATE (NO)  

FAMILJEN (SE)  LISA LASHES (UK) KEVIN ENERGY (UK) DJ FREDDIE (NO) SORDAL (NO) INKFISH (SE) DJ SHIFTER
& CARVELL (UK) DJ AKIPA(NO) DJ IGNAS (LT) DJ TRULZ (NO) & ROBIN (SE) DJ DAN (COCOON CLUB)
ITALOBOYZ (IT) REKELECTRIK (UK) PHIL YORK (UK) DARK BY DESIGN (UK) ANNE SAVAGE (UK) KUTSKI (UK)

BOOTEK (4 DECKS) (UK) ORGAN DONORS (UK) 
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Det å etablere smarbeidpartnere er viktig. 
Jeg har fått med meg Norges Største 
Senterkjede til å utvikle Norge, samt 5 
avdelinger i Tyskland. 

Vasker, Polerer, Steinsprut 
og bulker
Ja er du uheldig og bulker på vei til jobb, 
kan du fikse det hele mens du handler 
om kvelden. Mens du handler matvarer 
til middag, tar Handzon over bilen et 
øyeblikk. 

Et stort smil tar i mot oss i resepsjonen:
Haroon Mohmand viser oss kjapt hvor 
lett det er å selv manøvrere seg frem på en 
touchscreen, for å bestille egen bilvask-
time, få reparert en steinsprut i ruten eller 
få rettet ut en bulk, om det er det som 
skulle være problemet. Mohmand startet 
å jobbe med

Fra 5 til 90 ansatte
Handz On fikk en knallstart og har holdt 
suksessen gående. Da de startet opp, var 
de kun fem ansatte. I dag er de over 90. 
- Jeg vil si det er en ganske god vekst 
på bare to år, smiler Mohmand, - særlig 

med tanke på at vi allerede i dag er der 
vi ønsket å være i 2010. Handz On er det 
første selskapet som har samlet alt innen 
bilpleie under ett tak. Vi skal forenkle for-
brukerens hverdag ved å ta vare på bilene 
deres, mens de handler, er på reise, eller 
foretar seg andre viktige gjøremål. Handz 
On-konseptet innebærer en visjon om å 
åpne moderne bilpleiestasjoner i Europas 
største kjøpesentre og lufthavner.

Bedriftsavtaler
Bilene, står på rad og rekke og blir vasket, 
polert, gjort blanke og stelt med fra topp 
til tå. Handz On tilbyr kundekort til både
privatpersoner, bedrifter og det offent-
lige marked, slik at hver enkelt kunde 
til enhver tid kan ha full kontroll på 
kostnadene ved bilpleie, full historikk på 
valgte tjenester og mulighet for å samle 
alle kostnader i en enkel faktura. Og for 
å gjøre det enklest mulig, kan kundene i 
tillegg søke om egen bedriftsavtale.

Med lidenskap for bilpleie
Service er ifølge Mohmand selve ryg-
graden i Handz On-konseptet. Hos oss 
skal kunden spare tid og penger. Vår 
strategi er å ha kontroll på hver minste 
detalj. Vi elsker bil og vil dele det beste 
av kunnskap vi har med våre kunder. Det 
morsomste med bilpleie er også det mest 
spesielle; Den endrer seg hele tiden. Vi 
utnevner oss til våre kunders personlige 
bilpleieguider, og tipser dem om kom-
binasjoner av produkter og tilbehør. Vi 
hjelper dem til å finne deres stil, og gir 
dem smarte råd.

Lojalitet og troverdighet
Undersøkelser har vist at vi har flest 
fornøyde kunder i bransjen. Vi har bygd 
opp lojalitet og troverdighet, samt høy 
kvalitet på alt arbeid. Dessuten har vi en 
fornuftig prisstrategi. Slik ønsker vi - og 
lykkes med – å differensiere oss vekk fra 
konkurrentene.

Og målgruppen?
- Målgruppen er for så vidt alle med bil i 
alderen 25-60. De er yrkesaktive og synes 
det er verdt noen kroner å holde bilen 
ship shape. Vi krangler ikke med folk som 
mener de kan få samme behandling bil-
ligere et annet sted, tilføyer Mohmand.

Viktige verdier
- Hvert eneste Handz On-produkt er 
bygd opp på følgende verdier: Kunnskap, 
kvalitet, innovasjon og opplevelse. Våre 
produkter og tjenesterskal være en natur-
lig del av kundenes opplevelse. På lik linje 
med alle de andre fasilitetene de forventer 
å finne der. - Og avslutningsvis må jeg få 
si at det er vår lidenskap for biler og bil-
pleie som gjør at vi i Handz On setter en 
ny og høyere standard for hele bransjen!

Eksportartikkel
At Haroon har lykkes med sin ide er helt 
klart. Han skaper arbeidplasser I Norge 
og med ambisjoner utover landegrensene, 
er han nå blitt eksportartikkel. Hvem ville 
trodd at noen fra Norge kunne lære Tys-
kere om noe som har med bil å gjøre! 

www.handzon.no

Haroon med Handz On Europa

Haroon Mohmand jobbet i mange år i 
reklamebransjen i Oslo. Bl.a utendørs-
giganten Clear Channel har hatt glede 
av Haroons positivitet og pågansmot. 
Gjennom denne jobben har han også lært 
viktige ting, for en dag selv å lykkes med 
ide, marked og egen bedrift. Årene gikk, 
men Haroon hadde en drøm om selv å 
skape, bli sin egen entrepenør og innfri 
drømmen om selv å bygge eget firma.

Ideen til konseptet Handz On fikk 
han I 2003. Det første filial ble åpnet 
i 2006. I 2009 er han på viktigste 
punkter i Norge og på vei ut i Europa 
med bilpeiefirmaet Handz On..

Det startet med vaskehall i Ski Storsenter, 
planen var å ta imot og pleie senterkun-
denes biler mens de handlet eller om de 
skulle på flytur fra Gardemoen, ja kort 
sagt, der bilen fikk hvile, var Haroon og 
hans selskap klar for å pleie den.

Idag er firmaet Handz On en stor kjede 
med filiaer i storbyene på kjøpesenter, 
flyplasser og nå etableres Handz On i 
Tyskland.
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Det er som å vandre i en 
drømmetilstand når du slip-
per inn bak den imponerende 
fasaden til museet skapt av 
Fundacíon Dinastía Vivanco, 
like utenfor landsbyen Briones 
i Rioja Alta. Ufattelige verdier 
fra oldtiden og frem til i dag 
er samlet inn fra hele verden 
og satt sammen til et museum 
som dekker hele vinhistorien, 
og mer til. På 9000 kvm og 
over flere etasjer, med det
mest moderne av tekniske 

hjelpemidler på plass, fortel-
les alt som er verdt å vite om 
produksjon, utstyr, historie og 
kultur rundt vin. 

Min far begynte å samle til 
dette museet allerede for 40 
år.- siden. Klenodier er kjøpt 
på auk-sjoner og hos antikvi-
tetshandlere over hele verden.

Alle i familien deler interessen 
for og samler på det meste om 
vin, sier Rafael Vivanco Sáenz 
som har fått ansvaret med 
å bestyre og utvikle vinmu-
seet som ble åpnet for drøyt 
halvannet år siden, og som 
bare på de to første månedene 
hadde 51000 besøkende.

Her er noe av det man kan 
oppleve hos Vivanco: 6000 
bøker om vin, hvorav den eld-

ste er fra 1498. Vinpresse fra 
1706. 1000 år gamle postkort 
med vinmotiv. Bilder, malerier 
og skulpturer med vin som 
tema. Gjenstander tilbake til 
det 13. århundret før Kristus. 
4000 ulike vinopptrekkere. 
Lekepark for barn bygget 
sammen med Lego. Smakerom 
hvor du kan teste ut Vivanco-
vinene. Familien har hele 150 
forskjellige vinpresser i sin 
private samling. Hittil er bare 
ni–ti av dem restaurert og 
utstilt i museet 

Du må være her minst to 
timer bare for å rekke å gå 
rundt hele.– museet. Men folk 
blir gjerne i fire–fem timer. 
Vinfolk kommer tilbake, igjen 
og igjen. Produsentene i Rioja 
bruker museet som opplæring 
for sine ansatte, forteller en 
stolt museumsbestyrer. 

Hva har dette kostet?
– Millioner av euro, helt klart. 
Men det er helt umulig å 
si.– eksakt. Tenker du på selve 
bygningene og inventaret, 

eller på alle gjenstandene? De 
er innkjøpt over tid, noen av 
dem for over 35 år siden. Hva 
de kostet den gang er én ting, 
hva de er verdt i dag en annen, 
svarer Sáenz. 

Familien Vivanco har vært 
i vinbransjen i over 100 
år. Starten var oppkjøp og 
videresalg av bulkvin. Ingen i 
Rioja har vært i nærheten av 
Vivanco på dette. Gjennom 
generasjoner er det bygget 
opp ufattelige verdier som nå 
er brukt til bl.a. tidenes mest 
eksklusive vinmuseum. 

Samtidig har familien bestemt 
seg for å introdusere en egen 
Vivanco-vinserie. 

Vi ønsker å produsere egen 
vin av topp kvalitet. Vi har 
en.– eksperimentell vinmark 
med 35 forskjellige druer. Vi 
tester også ut ni forskjellige 
Tempranillo-kloner og seks 
Graciano-kloner. Målet er å 
finne frem til de absolutt beste 
variantene. En av flaskene vi 
har valgt for de første vinene 
vi har introdusert på markedet 
er en kopi av en flaskevariant 
vi har funnet fra 1800-tallet, 
forteller Rafael. 

Vivanco Reserva 1998, produ-
sert i 150 000 flasker) er de 
to første vinene fra Bodegas 
Vivanco..Foreløpig er museet 
langt mer imponerende enn 
vinene…  20 prosent av all 
vin som produseres i Rioja,! 
Familien Vivanco kontrollerer  
og er i ordets rette forstand et 
vin-dynasti.
 
Dinastia Vivancos vin museum 
ble i 2004 i Australia kåret 
til den viktige prisen ”Best 
International Wine Tourism 
Project”.

«To give to the wine what wine has given to us…».
                       VIVANCOS FAMILIEMOTTO

Midt inne i vinmarkene i Rioja har familien 
Vivanco gjort tidenes  vindrøm til en realitet. 
hundrevis av millioner av kroner er brukt 
på!dyreste et fantastisk vinmuseum og et 
topp moderne vinanlegg. 

2 nyheter  fra 
Vivanco som kan 
nytes i sommer. 
Vivanco Blanco
(Vinm nr 5852601)
 og en Vivanco 
Rosado 
(Vinm nr 5852501).
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Vin til mat og humør er kjærlighetsvinen 
Valpolicela Ripasso Capitel della Crosara 
med tilknytning til Verona og kjærligheten 
mellom Romeo og Julie.

Kjærlighetsfrukt
Omkranset av de vakre vin-områdene 
Valpolicella, Sova og Bardolino ligger den 
italienske kjærlighetshovedstaden Verona der 
som en nytelsens-oase. Her finner vi også 
balkongen hvor Juliet ventet på at Romeo 
skulle komme og synge ut sin kjærlighet. 
På veggene inn til bakgården har byens 
unge forelskede par skrevet navn og små 
kjærlighetsdikt. Under balkongen står det 
en statue av Julie. Det sies å bringe lykke 
å beføle Julies bryst. Plassen i dag syder av 
håp og ung kjærlighet som forhåpentlig ikke 

ender så tragisk som i William Shakespeares 
udødelige kjærlighetsdrama.

Det er disse amorøse omgivelsene vin-
produsent Giacomo Montresor skaper 
sine kjærlighetsviner for en ny generasjon 
elskende. Montresor er en familiebedrift 
med franske vinaner. Montresor er kjent for 
sine fabeaktige amaranoeviner og ripas-
soen., men også for hvitviner og grappa. Er 
du i Verona lar det seg godt gjøre å bli vist 
rundt på denne , eller en annen av de mange 
vingårene i distriktet. Vapolicellaen fåes på 
Vinmonopolets bestillingsutvalg. Det å få en 
rødvin av så høy kvalitet til under 1�0 kroner 
gir god valuta for pengene om du setter pris 
på balanse og lang  flott ettersmak.

Soave og Ripasso til dine 
             sommer-retter fra byen til

Romeo og Julie
Soave er sommerens Italienske friskus

For å feire lyset og varmen er den Italien-
ske friskuses, som egner seg like godt 
som eneste ledsager på terrassen som til 
rekemåltid med kjæresten.

Montresor er mest kjent for sine legendar-
iske Amaroneviner, men den friske hvite 
Soave Classico er nok et mer opplagt valg på 
en varm dag.

Soave er basert på de lokale druene Gar-
ganega og Trebbiano og er dyrket på vul-
kansk jordsmonn langs åssidene rundt byen 

Soave. 200� årgangen er lys strågul på fave, 
dufter av gule frukter, har et nydelig streif av 
mandler, har fin fruktighet, er velbalansert 
og har en frisk avslutning. Dette er rett og 
slett en veldig god vin som fåes i basisutvalg 
på Polet til beskjedne 110 kroner flasker.

Montresor er vinprodusenten som sverger 
til tradisjon og naturlig vindyrking, men de 
benytter moderne teknologi for å sikre at 
innhøstingen skjer til riktig tid og at de rette 
druene dyrkes på det mest optimale stedet.
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Smooth operator
Sade er tilbake 
Britisk-nigerianske Sade Adu (�0)., er damen bak låter som Smooth Opera-
tor og Your Love is King .

Bandet som går under navnet Sade er for 
første gang i studio på 9 år.

 Ifølge en ny nettside, som ifølge Reuters 
skal være Sades nye offisielle, skulle plata 
opprinnelig lanseres 2�. november. Men 
Sony skal ha informert om at datoen for 
slippet likevel ikke er satt. VG Nett er 
ikke ansvarlig for innhold på eksterne 
nettsider.

 Sades mangeårige bandkollega Stuart 
Matthewman, kjent som Cottonbelly, skal 
også ha hintet om at det er nye låter på 
gang.

Sade er dronning av soulballader med låter som Stronger Than Pride, 
Smooth Operator og Your Love is King. Sade var stor på 80- og 90-tallet.

Live på 
Store Stå
Store Stå Pub ble etablert i 199� og er et 
møtested for folk fra lokale og utenbys strøk. 
Stedet er vel kjent i forbindelse med fotball-, 
og friidrettsarrangementer ved Bislett sta-
dion, og er lett tilkommelig med tilgrensende 
taxi-, buss- og trikkeholdeplass. Vi serverer 
selvfølgelig den gode gamle 1/2-literen og har ellers alle rettigheter. Stedet 
tilbyr fotball, friidrett og annen sport på storskjerm, konserter og trubaduraf-
tener, vinkveld hver torsdag samt en hyggelig og uformell atmosfære. Private 
arrangementer kan tilbys etter avtale. Vi har ca �0 sitteplasser inne og ca �0 
sitteplasser ute. Gass- og varmelamper.

Live music i sommer
12/� Bislet Beatutleie 
19/� Trubadur Jesper Borgen
2�/� Band Lucky Lips

Fredag 12. juni har Bislet Beatutleie konsert på Store Stå
Vårt husband Bislet Beatutleie serverer hyggemusikk av ypperste klasse 
fra enestående og uerstattelige opphav som Bob Marley, Otis Redding og 
Manfred Mann! Med et grenseløst vokalregister og et samspill som styres av 
telepatiske evner (kun oppdaget hos ektepar med minimum diamantbryl-
lup!) grooves kvelden til ende !

Trubadur 
Fredag 19. juni kan vi høre Jesper Borgen fra Store Stå Scene.
Denne unge, talentfulle og plateaktuelle låtskriveren har gjestet oss flere 
ganger allerede og er i disse dager ute med sin nyeste single. Debutalbumet 
er nært forestående, og denne kvelden vil dere både få høre smakebiter fra 
albumet, samt gode gamle hits fra både norske og utenlandske artister. 
Jesper går på scenen kl 21�0.

26/6 Band Lucky Lips
Akustisk jentetrio med drag på bluegrass , amerikansk roots.
Nydelige vokal harmonier og akustisk gitar skaper stemning! 

AV HORNET

Erik og Kriss 
er Svigermors Drøm
Nå skal de beigestre Norge på ny og spille Svigermors Drøm i hver eneste by.

I dag kommer Erik og Kriss med den nye singelen Svigermors Drøm fra 
deres kommende album Erik og Kriss kommer med ny singel igjen!  Låta 
lyder navnet “Sviger- mors Drøm” og er hentet fra deres tredje album som 
blir å finne i butikken i begynnelsen av Juni. 

Etter et fantastisk år, der gruppa  vant MTV-Award for Best Norwegian Act, 
spilte over 1�0 konserter over hele landet og mottok to platinatroféer ser 
også 2009 svært lovende ut for Erik og Kriss. I “Svigermors Drøm” fortelles 
det om deres eget image og væremåte som band, på en selvutleverende  og 
humoristisk måte - som Erik og Kriss er viden kjent for.

Sara Johnsens Upper-
dog åpner Den norske 
filmfestivalen
Den nye norske filmen Upperdog åpner den norske filmfestivalen i Haug-
esund søndag 2�. august. 
Filmen er regissert av Sara Johnsen, som også har skrevet manus til filmen.
 
- Sara Johnsen er en ung, meget talentfull fremadstormende regissør, og det 
gleder oss stort å kunne åpne Den norske filmfestivalen med hennes nye 
film, sier festivaldirektør Gunnar Johan Løvvik. 
Regissør Sara Johnsen ble uteksaminert fra Den Norske Filmskolen i 2000. 
I 2002 regisserte hun novellefilmen Houdinis hund og Krf-segmentet i 
Folk flest bor i Kina. Hun har forfattet to romaner; ”Han vet om noe hun 
kan prøve” (200�), og ”White Man” (2008).  I 200� debuterte hun som 
spillefilmregissør med Vinterkyss, som høstet strålende kritikker. Upperdog 
er Sara Johnsens andre spillefilm. 

VOGTSGATE 48, TORSHOV (ved trikkestoppet)

NY BUTIKK PÅ TORSHOV!

Jeans til deg og 
    blomster til kjæresten
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Universal Music er stolte over å kunne presentere den originale “Ragnarock” 
kinofilmen på DVD for første gang. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket er 
filmen blitt restaurert og digitalisert og lydbildet er i �.1 surround. 

På festivalen opptrådde nasjonale og internasjonale størrelser som Mungo 
Jerry, The Savage Rose, Pretty Things, Prudence, Aunt Mary, Popol Vuh og 
mange flere. Mest berømt i etterkant ble vel rockegruppa Saft og felespiller 
Sigbjørn Bernhoft Osas samarbeid. Det var “uhørt” å mikse folkemusikk og 
rock på denne måten.

�0.000 mennesker koste seg i 19 varmegrader i Holmenkollen og arrange-
mentet ble kalt Norges svar på “Woodstock”. 

Bonusmateriell på DVD-en er bl.a. intervju med reggisøren og gamle rek-
lamefilmer laget av samme.

I tillegg til DVD-en inneholder boksen også 2 CD-er. Den første er LP-en fra 
arrangementet som Polydor utga i etterkant samt som bonus EP-en med tre 
låter som kom med Sigbjørn Bernhoft Osa og Safts samarbeid. Den andre 
CD-en inneholder en del av konserten fra Ragnarock 19��. Denne ble ikke 
filmet (annet enn en slags dokumentar på NRK) men det ble gjort lydopptak 
som aldri tidligere er utgitt. På festivalen i 19�� spilte blant annet Popol 
Vuh, Ruphus, Procol Harum, The Sensational Alex Harvey Band og Neon 
Rose, som alle er med på CD-en.

 Dette er et stykke norsk rock og kulturhistorie.

Diverse- Ragnarock 
1973 /1974

The Sun melder at Coldplay-bassist Guy Berry-
man, Magne Furuholmen og Mew-vokalist Jonas 
Bjerre er nytt superband.

Britiske Guy Berryman, har tatt initiativet til 
samarbeidet. Bandet skal ha tatt navnet The Ap-
paratjik.
For veldedighet

Bandets låt «Ferreting» er tittellåten til den nye 
Bruce Parry-serien «Amazon» på BBC2. I forbin-

delse med TV-serien skal det også slippes en dob-
bel samle-CD med flere andre band og artister.

 Albumet «Amazon Tribe: Songs For Survival» 
skal lanseres �. oktober, og inntektene er øremer-
ket menneskerettighetssorganisasjonen Survival 
International. Blant de andre artistene som 
bidrar, er Will.I.Am og KT Tunstall.

Magne Furuholmen med nytt 
superband for god sak
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MADNESS (UK) PÅ ØYA  - 
fredag 14. August

For en fest dette kommer til å bli! Madness markerer i år �0-årsjubileum med konserter 
på Glastonbury, Roskilde, Rock Am Ring og Øyafestivalen. I 19�9 kom denne gjengen 

sammen i Camden, London og tok navnet Madness. De hørte perfekt hjemme i miljøet 
som fikk tilnavnet 2-Tone (etter plateselskapet med samme navn), som kort fortalt 

var hovedsakelig unge hvite menn med stor sans for ska. I starten turnerte de 
med likesinnede som The Specials og The Selecter,men Madness skulle bli en 

betydelig større kommersiell suksess enn de andre. Noe av nøkkelen var deres 
evne til å blande skaelementer med lettbeint og fengslende popmusikk, med 
tydelige humorinnslag. Madness omfavnet arbeiderklasseidealer og en form 
for britisk samfunnskommentar, som Kinks var først ute med i øyrikets 
rockehistorie. Bandet hadde hele 1� topp-ti-singler i hjemlandet, bare i sine 
fire første år. Deres såkalte ‘nutty sound’ nådde i løpet av kort tid mye lenger 

utenfor London enn de hadde kunne forestille seg. Superhitten Our House 
klatret til og med helt inn på topp ti i USA. Madness ga seg opprinnelig 

i 198�, men noen av dem danna et par år seinere The Madness, 
som fikk kort levetid. I 1992 kom originalbesetningen sammen 

for første gang. Sju år seinere var de klare for en ny og mer 
omfattende runde, denne gangen med et nytt album i bagasjen. 
De siste årene har vært suksessfulle for Madness. I 200� ga 
de ut ei skive med coverlåter og ble de en del av den prestisje-
fulle Mojo Hall of Fame, de har siden solgt ut stadionturneer 
i Storbritannia og spilt på mange av Europas største festivaler. 

Nå skal de altså markere �0-årsfesten, med blant annet plate med 
nytt materiale 18. mai og en rekke festivaljobber, deriblant vår 
egen Øyafestival. Dette blir garantert nutty dansemoro og fest. 
Vi klarer ikke vente på å høre favoritter som One Step Beyond, 
Baggy Trousers og Our House, mens sola går ned over Oslo. Bli 
med på festen!

The Beatles 
blir Rock Band spill
Harmonix gjør stas på Beatles-generasjonen i spillvariant.
På spillmessen E� ble det presentert og bandet The Beatles’ blir nå til spill.

 E� messen startet med  «The 
Beatles: Rock Band», da Micro-
soft først hadde en musikalsk 
introduksjon til spillet, og der-
etter dro opp Yoko Ono, Olivia 
Harrison, Dhani Harrison, Ringo 
Starr og Sir Paul McCartney i tur 
og orden.

 Messen i Los Angeles Conven-
tion Center, har Harmonix 
og MTV bygd en av de mest 
spesielle bodene. En kopi av 
Abbey Road-studioet som The 
Beatles frekventerte hyppig på 
�0-tallet danner inngangen 
til spillutviklerne, der vi både 
fikk vite mer om spillet. Spillet 
lanseres i september, Let it be, vil 
kanskje noen si..

Nyt din Pizza her eller 
bruk vår Take Away

Torshovs sted hvor 
Fotball & Pizza nytes

For bestilling, ring 

23 23 00 40
Avd; Manglerud T-banest.; Take away

Meny finner du på 

www.mrpizza.no
Åpent 15-23

Besøk gjerne vår restaurant i Torshovgata 15 og nyt rykende fersk pizza! 

Vi viser de beste 
kampene på storskjerm 

Her serverer vi 
det du ønsker drikke

Skeid Oksene 
trives på Mr. Pizza EBI-SUSHI 

catering og take away
På Ebi-Sushi på Storo er gjestene i sentrum,
vi vil at det skal bli en god mat opplevelse.

Åpningstid: 1300 – 2100

22 22 87 71
Se vår meny på; www.ebi-sushi.no

Adresse: Grefsenveien 30A 0485 Oslo
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Lady Gaga 
kommer til Oslo 
30.juli!
Konsert på Sentrum Scene �0. juli!

Ifjor høst kom albumet “The Fame” som raskt ble en 
kjempesuksess over hele verden. Lady Gaga ble nomin-
ert til Grammy for “Best Dance Recording” og singlene 
“Just Dance” og “Poker Face” har ligget høyt på såvel 
Billboard som VG-lista. 

Hun er bare 2� år, men har allerede rukket å skrive låter 
for blant annet Pussycat Dolls, Britney Spears og Fergie 
før Akon signerte henne til sitt eget plateselskap. 

Nå får vi altså oppleve denne fantastisk live-artisten på 
Sentrum Scene! Vi gleder oss!

Heine Totland
Heine Totland har de aller fleste et forhold til. Han er en 
av Norges mest turnèrende sanger og har det siste året, 
sammen Gisle Børge Styve fra Beat for Beat, turnèrt landet 
rundt for fulle hus og strålende kritikker, han er fortsatt 
gift med Silje Nergaard, han har gjort hovedroller i flere 
musikal- oppsetninger bl.a Jesus Christ Superstar, Les Mis-
erables og Chess og han har besøkt flerfoldige TV shows 
og programmer. Hans første soloalbum Though Times For 
Gentlemen kom ut i november 200� og debuterte på VG 
llista topp20.

For tiden kan vi oppleve han som “Harry” i den norske 
oppsetningen av MAMMA MIA! og i slutten av mai kom-
mer han dessuten med sitt 2. album, The Sunny Side. 
Utover sommeren og høsten fortsetter han med MAMMA 
MIA! og konsertvirksomhet. Norges befolkning har med 
andre ord mange anledninger til å bli svært godt kjent med 
denne sjarmerende og flinke artisten.

Hans første singel er “Our Last Summer”. Låten er en 
tildels ukjent ABBA låt som Heine, gjennom “Harry” i 
MAMMA MIA!, har fått et spesielt og sterkt forhold til. 
Han tolker denne låten på en liketil og vakker måte og kan, 
i forhold til Heine, settes på lik linje med låten ”He ain’t 
Heavy” som de fleste av oss forbinder med Heine Totland. 
Begge disse låtene er å finne på Heines andre album The 
Sunny Side.

The Sunny Side har blitt til en feelgood, opptempo som-
merplate, med sterke �0-talls referanser som byr på en fest 
i referanser fra Steely Dan til Paul Mc Cartney. Heine har 
en en fin og ”varm” stemme med en utrolig stor spenn-
vidde, både i forhold til register og stil.

The Sunny Side et prosjekt Heine har jobbet lenge med, 
sammen med produsent og platedirektør Geir Luedy. Med 
på platen har Heine med seg et knippe av Norges fremste 
musikere; Anders Aarum, Andreas Bye, Magne Thormod-
sæther, Sandefjord Storband, Hans Orkester og Jojje Wad-
enius (Georg Wadenius), samt Stavanger Symfoniorkester.

Whitney Houston 
wanna dance with 
somebody
Etter turbulente år og � år siden siste skive, gjør Whitney comeback.

Whitney gjorde scenecomeback i februar i år, da hun opptrådte på Grammy-utdelingen i 
Los Angeles i februar, men nå er hun tilbake med ny cd utgivelse. Dato for 
release er  satt til til 1. september – verden over.

Sist hun ga ut plate, var i 200� - med julealbumet «One Wish». Withney har Guiness re-
kord  i flest priser gjennom tidene. Totalt �11 trofeer. 1� Billboard-statuetter og � Grammy-
priser. 2� år har gått siden Whitney debuterte med albumet «Whitney». Siden har hun 
solgt 1�0 millioner eksemplarer totalt av plater verden over.
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Tidenes kjærlighetspar er tilbake på dvd og blu-ray 3. Juni.

Regi: Sam Mendes
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