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SOFAENopp av

Klare med nytt album
Det blir plateslipp 
med Bjørns orkester 
og albumet «Spell-
mannsliv» på Løkta 
lørdag 1. juni.
AV ØYSTEIN BJERKELAND

Mathias Kalvatsvik i Bjørns Orkester 
lover storfest og høy stemning under 
arrangementet på Løkta.

Oppdrag på rekke og rad
– Vi er nå inne i en stor sesong og et 
helt fantastisk år med spillejobber i 
både inn- og utland, forteller han til 
Avisa Romsdal.

Albumslippet på lørdag er det 
første av mange høydepunkt.

– Nå venter dansegallaer, platting-
danser, dansecruise til Danmark, 
festivaler, bygdahus, og ikke minst 
dansegalla på Benidorm Palace i 
Benidorm i regi av Se & Hør.

– Vi har mye å se fram til, men nå 
først er det altså plateslipp og fest på 
Løkta 1. juni, understreker 
Kalvatsvik.

16 låter
«Spellmannsliv» er det åttende 
albumet til Bjørns Orkester, og er ei 
plate de har jobbet mye med.

– Vi har med hele 16 låter denne 
gangen, alt er nyskrevet bortsett fra 
et par coverlåter, forteller Mathias 
Kalvatsvik, som sammen med Bjørn 
Kalvatsvik har laget de fleste av dem.

– Når vi har med så mange låter, 
håper vi å få fram vår musikalske 
bredde enda bedre, samtidig som vi 
beholder stilen vår.

– Bra etterspørsel
Albumet gis ut på plateselskapet 
Tylden & Co og produsent er Morten 
Nyhus.

– Han har gjort en kjempejobb. Jeg 
kan heller ikke få fullrost platesel-
skapet og den jobben de gjør for oss, 
sier Kalvatsvik og føyer til at det 
allerede har vært bra etterspørsel 
etter plata fra hele landet, i tillegg til 
Sverige.

Innspillingen har blitt gjennomført 

denne vinteren og våren.

Hæla i taket
– Men nå er det plateslippet på Løkta 
det dreier seg om, og folk fra flere 
deler av landet har meldt sin 
ankomst, så dette gleder vi oss stort 
til, understreker Kalvatsvik.

– Countryjenta Ann Siri Amdahl 
varmer opp det hele og er support 
utover hele kvelden, så her blir det 
full trøkk og hæla i taket fra start til 
stopp!

Musikkstart denne kvelden er 
beregnet til klokka 22.

Kystkulturhelg også i år 
Det blir arrangert kystkulturhelg på Bjørn-
sund også denne sommeren, nærmere 
bestemt helga 21.–23. juni.
I år blir det blant annet 75-årsmarkering 
av Roktaforliset, i tillegg til de mer sedvan-
lige humorinnslagene, båtvandring, histo-
risk vandring og utstilling. Det blir også 

flere foredrag – i tillegg til underholdning 
for barna, bålbrenning og matsalg.
Kystkulturhelga er et samarbeidsprosjekt 
med deltakere fra huseiere på Bjørnsund, 
Fræna kommune og Romsdalsmuseet. 
Den første kystkulturhelga ble arrangert i 
juni 2010.

Sommer-
utstilling 
på Kunstner-
senteret
I dag åpner årets sommerut-
stilling ved Kunstnersenteret 
Møre og Romsdal. Det er 
medlemmer av BKMR (Billed-
kunstnere i Møre og Romsdal) 
og NK Midt-Norge (Norske 
Kunsthåndverkere Midt-
Norge) som stiller ut sine 
arbeider. Kunstnersenteret 
holder åpent alle dager med 
unntak av mandager. 
Sommerutstillingen varer fram 
til søndag 30. juni.

SINGEL & SUGEN av Charlotte Helgeland

PLATESLIPP: Lørdag blir det full fest og plateslipp med Bjørns Orkester på Løkta i Molde. Foto: Bjørns Orkester


