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Ragnar Olsen he-
dret.
Visesanger Ragnar Olsen, 
kjent fra Buknakaran, har blitt 
utnevnt til Ridder 1. klasse av 
Den kongelige Norske St. Olavs 
Orden. 
– Ragnar Olsen har vært ved 
Hålogaland Teater i årtier og 

regnes som vår huskunstner. 
Han har gjennom tidende 
vært vår dramatiker, overset-
ter/gjendikter og musiker, he-
ter det i en pressemelding 

Fredag vil fungerende fylkes-
mann i Troms, Bård M. Peder-
sen dele ut medaljen til Ragnar 
Olsen,  opplyser Håogaland te-
ater.

Ragnar slått
til ridder

HEDRES: Ragnar Olsen.

Nordlysfestivalen får 
selveste Procol Harum 
til Tromsø  i januar/fe-
bruar 2018.

– Konserten skal holdes på The 
Edge foran et sittende publi-
kum lørdag 3. februar, opply-
ser arrangørene.

Det britiske rockebandet 
Procol Harum, som ble dan-
net i 1967, har på mange måter 
bidratt til utviklingen av pro-
gressiv og symfonisk rock. I år 
feirer Procol Harum at det er 
50 år siden deres legendarisk 
debutsingel «A Whiter Shade 
of Pale» ble utgitt. Låten, som 
tilhører en av rockens store 

klassikere, er blant annet den 
mest spilte på britisk radio de 
siste 75 årene, heter det i en 
pressemelding.

- Jeg tror absolutt alle har hørt 
«A Whiter Shade of Pale» i en 
eller annen sammenheng. 
Den legendariske låten har 
stått sterkt gjennom 50 år, og 
at vi nå kan presentere Procol 
Harum i vårt program er helt 
fantastisk. Vi har sett solide li-
ve-videoer på nettet fra deres 
nylige konserter, og i tillegg 
fått rapporter på at bandet 
står fjellstøtt på scenen etter 
alle disse årene, sier festivaldi-
rektør Line Fusdahl, i meldin-
gen.

Procol Harum tar
turen til Tromsø

Linda Tangen håper 
å ha ferdig sin første 
diktbok om få må-
neder.  

Av Reiulf Grønnevik 
reiulf@altaposten.no 

Altaværingen presenterer for 
første gang sin poesi, utenfor 
sosiale medier. Det gjør hun i 
Bossekop-parken i forbindelse 
med Verdensdagen for psykisk 
helse som ble feiret i går. 
Ble invitert 

– Jeg har skrevet dikt helt siden 
jeg var lita jente, men det er 
først det siste året jeg har villet 
dele diktene med andre. Elisa-
beth Lyng på Sisa kultursenter 
leste noen av mine dikt, som jeg 
la ut på min instagram-konto 
for noen måneder siden. Hun 
inviterte meg til å stille dem ut 
i forbindelse med at Sisa er med 
å feire Verdensdagen for psy-
kisk helse. En finere måte å få 
debutere på, finnes ikke, smiler 
43-åringen som bidrar med hele 
26 dikt som kan leses i Bosse-
kop-parken. 

– Hva handler diktene om? 

– Om følelser i stort og smått. 
Det å være redd, ha angst – eller 
å være glad. Dikt og poesi er en 
fin måte å fortelle ting på, fortel-
ler den ferske diktdebutanten. 

Bokplaner 
I løpet av dette året håper hun å 
få fullført en hel bok. 

– Jeg skriver utrolig mye for ti-
den, for jeg er rett og slett i en 
veldig god steam. Dette året har 
jeg skrevet omlag 160 dikt. Pla-
nen nå er å få utgitt en bok fylt 
med poesi. Jeg vil gi den ut selv 
– og jeg håper å ha boken klar 

POESIDEBUTANT: Linda Tangen har skrevet 
dikt hele livet. Nå deler hun noen av dem 
med en utstilling i Bossekop-parken. 
(Foto: Reiulf Grønnevik) 

  En bedre debut kunne 
jeg ikke fått 

Riddu Riddus nye pro-
dusent flytter fra Oslo 
til Kåfjord.

Alice Marie Jektevik (28) til-
trer som Riddu Riddu-festiva-
lens neste produsent.
Jektevik kommer fra Sør-
Troms og er oppvokst i Trom-
sø. Nå flytter hun til Kåfjord 

etter å ha bodd mange år i 
Oslo, hvor hun blant annet 
har tatt en bachelor i medier 
og kommunikasjon.

– Vi er kjempefornøyde med 
at Alice takket ja til jobben, og 
gleder oss til å jobbe med hen-
ne. Hun har både kompetan-
se, erfaring og ikke minst et 
brennende engasjement for 
det samiske, sier festivalsjef 

Karoline Trollvik i en presse-
melding.

– Jeg er glad og veldig takk-
nemlig for at Riddu Riddu har 
valgt å satse på meg. Festiva-
len er utrolig viktig for det 
sjøsamiske samfunnet, og er 
en møteplass for hele Sápmi, 
sier Alice. 

(Foto: Pressefoto: Raisa Porsanger)  

Alice skal styre Riddu-skuta
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før jul, eller ut på nyåret, sier 
Tangen. 

Eget forlag 
Hun påpeker at det å gi diktene 
ut på eget forlag, er av to be-
stemte grunner.  

– Jeg kunne sikkert sendt dem 
inn til et forlag, men jeg er selv-
sagt redd for å få avslag. En slik 
beskjed vil helt sikkert bremse 
kreativiteten og den gode flyten 
jeg er inne i for tiden, så jeg vil 
i første omgang  gi den ut selv. 
Den andre grunnen er at jeg kan 
styre alt og bestemme selv hvor-
dan boken skal bli når jeg har 

100 prosent kontroll over pro-
sessen, sier Tangen. 

– Hjerteslag i ord 
Hun er utrolig glad for at hun 
fikk stille ut diktene for første 
gang under Verdensdagen for 
psykisk helse i regi av Sisa kul-
tursenter. 

– Utstillingen heter Hjerteslag 
i ord, og det passer som hånd i 
hanske til Verdensdagen for psy-
kisk helse. Sisa kultursenter byr 
også på en enorm hjertevarme 
og en bedre måte å debutere på 
finnes ikke, sier Tangen fornøyd. 

  En bedre debut kunne 
jeg ikke fått 

– Vi gleder oss til å 
se masse kule svei-
ser.

Av Reiulf Grønnevik 
reiulf@altaposten.no 

Fredag klinker Studenthuset 
City til med sitt årlige 90-talls 
party. Denne gang blir festen 
større enn noensinne.

 
Fire store 
– Det har vært fullt så å si hver 
eneste gang vi har hatt 90-talls-
fest og i år går derfor, for første 
gang, festivitasen av stabelen i 
kultursalen, slik at enda flere 
skal få muligheten til å være 
med, sier Jonas Apeland, som er 
daglig leder hos City scene. 

Denne gang er det fire inter-
nasjonale stjerner fra 90-tallet 
som skal lage liv under det hele. 
Det er blant annet 666 som her-
jet hitlistene på 90-tallet med 
låter som «Alarma», «Paradox» 
og «Amokk», La Cream med 
megahits som «You», «Free» og 
«Say Goodbye», samt Renè Dif 
som var frontfigur i Aqua. 

Sveisen inngang 
Nytt denne gang er at du kan 
få piffa deg opp med skikkelig 
sveis fra 90-tallet, før du entrer 
festen.  

– Frisørsalongen Hårek vil til-

by en skikkelig 90-talls look før 
du trer inn på arrangementet. 
Det skjer i glassgata utenfor 
Kultursalen, så vi gleder oss 
til å se masse kule frisyrer. Vi 
samarbeider også med klesbu-
tikken Basement som vil ha en 
egen 90-tallsavdeling frem mot 
helga, for de som ønsker det, 
sier Apeland. 

Møter heltene
Han har denne gang fått 
med seg Gjermund (Pyrowik) 
Abrahamsen Wik på laget slik 
at det hele skal bli en enda hef-
tigere opplevelse. 

– Dette er midt i blinken for 
meg. Jeg skal fyre opp masse 
spennene effekter med futt og 
fart i under konserten, og fle-
re av artistene som spiller var 
mine helter på 90-tallet, så det 
skal bli kult å få møte dem back-
stage, sier Wik, som også anbe-
faler alle til å google 90-tallets 
mote. 

– Gjør et lite kjapt søk på google 
så ser du hvordan man så ut på 
90-tallet. Jo flere som kler seg 
ut, jo morsommere blir det, tip-
ser han om. 

Tilbyr «frisørtime» 
under -tallsfesten

HÅRETE TILBUD: Jonas Apeland og Gjermund (Pyrowik) Abrahamsen Wik ser fram til å se mange med -tallssveis under 
årets -talls party. (Foto: Reiulf Grønnevik)

Vil fortsatt være en av 
landets desidert billigste 
festivaler.
Styret i Aronnesrocken har 
kommet til at festivalen i fram-
tiden ikke vil bli gratis, fremgår 
det av en pressemelding fra 
festivalen:

– Vi har bestemt oss for at ti-
den er inne for å endre på noe 

av det som har gjort Aronnes-
rocken kjent, men de siste åre-
ne kanskje vært vår hemsko; 
det å være en gratisfestival, he-
ter det i pressemeldingen.
Aronnesrocken startet mer 
som en ansamling av musikk-
frelste som ønsket å jamme 
med og for hverandre enn en 
«festival» i ordets rette for-
stand, men har de senere år ut-

viklet seg i en stadig mer profe-
sjonell retning.

– Vi i Aronnesrocken kan en-
delig se fremover og sette oss 
nye mål. Det første målet vi 
setter oss er å få kontroll på 
økonomien og forretnings-
modellen vår.  Aronnesrocken 
innfører dermed betaling for 
billetter og billettkontroll fra 
og med 2018, skriver festivalen.

Aronnesrocken skal ta betalt

TAR BETALT: 
Aronnesrocken 
kutter gratiskon-
septet, men skal 
fortsatt være 
billig. (Illustra-
sjonsbilde).


