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Kjernepublikummet
til elektronikafesti-
valen Insomnia får
nok å bryne seg på
når det inviteres til
rockkveld med loka-
le Blót.

Blót var i norrønt tid en rituell of-
ferfest til ære for de norrøne gu-
dene. Vi slipper nok heldigvis unna
slakting av dyr på Haakonscene i
kveld, men at det blir noe annet enn
det man forbinder med elektroni-
kafestivalen Insomnia er ganske
sikkert.

Utfordrer sjangere
Det er Christian Samuelsen, Ole-
Marius Seppola Isaksen, Truls
Norbye Olsen og Nicolay Tufte
Østvold som gjemmer seg bak
bandnavnet og sammen utgjør de
det eneste lokale navnet på årets In-
somniafestivalplakat, hvis du ser
bort fra DJ-er. 

Med deres mørke sammensu-
rium av lettbeint og melodiøs psy-
kedelisk rock, og med elementer

fra både elektronika og hardcore,
har er det ikke så rent få som sver-
ger til at Blót er det mest interes-
sante bandet som har duket opp i
byen på lenge.

De er vel også kanskje det før-
ste bandet noensinne som har
spilt på Buktafestivalen og In-
somnia samme år.

– Helt ærlig, så skiller vi oss nok
mest ut fordi vi er en av få som tør å
utfordre publikummet. Vi synes det
blir for enkelt å spille «Blårock
rock» på de samme scenene hver
uke. Ikke at vi helt har funnet plas-
sen vår ennå, men vi nærmer oss en
retning nå, forteller vokalist og
hjernen bak bandet, Christian Sam-
uelsen.  

Det mest spennende bandet
En av de som har ståltro på Blót er
Insomniageneral Christian Hol-
lingsæter. 

I år kjører Insomnia for første
gang «Rock Friday», og som nok
tiltrekker seg en del publikum-
mere som ikke normalt ville vur-
dert å dra på festivalen.

– Det er en gammel innsidevits i
teamet om at alt vi booket som ikke
var fullelektronisk kalte vi for roc-
kemusikk. Vi hadde en våt drøm
om å booke Dungen og når vi fikk
det til, måtte vi ha noe som passet til

dem for å varme opp. Da var Blót et
helt åpenbart valg, da de er det mest
spennende bandet Tromsø har, sier
Hollingsæter.

Universelt treff
Blót ga i fjor ut en selvtitulert EP
spilt inn på gutterommet, som fin-
nes digitalt. Det som startet som et
en-manns prosjekt har vokst til et
band som treffer langt bredere enn
man kanskje skulle trodd.

– Vi treffer vel på noe som er litt
universelt på noe måte. Vi har ele-
menter fra en rekke sjangre uten at
vi er i nærheten av å være hyper
kommersielle. Jeg tror de fleste
som liker rock og alternativ musikk
vil kunne dra med seg noe fra oss.
Det er jo mange danseglade men-
nesker på Insomnia, og man kan
lett danse til vår musikk om man
har lyst. Det hadde vært kjempe
kult, sier Samuelsen, og fortsetter:

– Jeg er ganske usikker på hvor-
dan Insomnia-publikummet vil
motta settet vårt. Jeg hører at publi-
kummet deres er relativt åpne for
nye ting, og vi byr jo virkelig på noe
annet enn det de vanligvis får ser-
vert.

Under utvikling
Bandet er nå også klare for å spille
på Bodø Hardcorefestival senere i

høst, og jobber i disse dager med å
skrive flere låter før det bærer inn i
studio.

– Vi har snakket en del om å gi ut
en ny EP eller singel for vi har ut-
viklet oss enormt siden EP-en i fjor.
Vi skriver mye for tiden, og har
brukt mye tid på å utvikle livesettet
vårt. For de som så oss på Bukta byr
vi på et mye tightere show nå og
mindre låtbasert. Vi har blitt mer
dynamiske og kjører nå på med
mye trøkk og mye mørke.  Jeg tror
dette kommer til å bli veldig artig
for alle, jeg, avslutter Samuelsen.

UTFORDRER : Blót med Truls Norbye Olsen, Ole-Marius Seppola Isaksen, Christian Samuelsen og Nicolay Tufte Østvold gir kveldens Insomnia-publi-
kum noe å bryne seg på. Mørk rock på en elektronikafestival er ikke hverdagskost. Selfie: Blót

Det gror godt i mu-
sikkmiljøet i Trom-
sø.

I går var det elevene ved musikk-
linja på Kongsbakken videregå-
ende skole som ga en bekreftelse
på det.

Kjente musikaler
Ettersom det for tiden er opera-
festival i Tromsø, var det ikke
unaturlig at de unge artistene
hadde valgt tekst og melodier fra
kjente musikaler. Og spennvid-
den blant musikalene er stor. 

Dermed ble det også en time
med variert og god musikk. Vi
fikk høre fra blant annet Miss Sai-
gon, Cats, Chess og selvsagt
West Side Story som elevene har
framført som helaftens forestil-
ling for noen år siden.

Lover godt
Selvsagt trenger fortsatt mange
stemmer å finslipes før de slippes
ut for det store publikummet.
Men det vil ikke forundre meg
om vi vil se flere av dem som
opptrådte i går på større scener i
framtiden.

Spesielt to stemmer synes jeg
pekte seg særlig godt ut, Elias
Stokkand i Bring him Home fra
Les Misérables og Karoline Dons
i The last man in my Life fra Song
and Dance.

Gode unge
stemmer

TALENT: Kristin Hansen under
gårsdagens lunsjkonsert.

INSOMNIA 2013

Man kjenner seg unektelig gan-
ske gjennomhullet etter å ha støtt
på «2 Guns», men på underhol-
dende vis.

Filmen åpner i baksetet på en
Dodge. I forsetene sitter Bobby
(Denzel Washington) og Stigman
(Mark Wahlberg). Den ene med
gull i kjeften. Den andre med tyg-
gis. Straks skal de innta ei sliten
kneipe og krangle om menyen.

Straks skal de rane en bank. Eller,
vent! 

Først skal vi bare spole oss til-
bake ei uke. Til Mexico. Og plut-
selig er ikke alt som det ser ut. For
gutta i forsetet har noe de ikke
har fortalt hverandre og snart jak-
ter alle på alle. 

Stikkord er narko, spaning, ei
ekstra snerten dame, flygende
dollar, stangende okser, hodelø-

se kyllinger, kuler og krutt. Tos-
pannet Washington og Wahlberg
kler hverandre, også når de
krangler som et gammelt ekte-
par. 

«2 Guns» er ikke filmen du aldri
glemmer, men helt ok mens
kruttrøyken står på.

Tove Myhre 

Holy smoke!
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Fakta
INSOMNIA I DAG:
Verdensteatret
■ 17.00: Design vs. Music
2013, seminar
■ 19.00: Holly Herndon
■ 20.00: Jenny Hval duo
Haakon Scene, Driv
■ 21.00: Selma
■ 22.00: Blót
■ 23.30: Dungen
■ 00.45: Todd Terje
Vørter Scene, Driv
■ 22.30: Lovisa Negga
■ 00.15: Legowelt
■ 01.30: Shed


