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PoPulært: Festivalen i Bodø er en populær festival.  
 ArkivFoto

De siste billettene til årets 
parkenfestival er nå solgt.
EspEn BlEss stEnBErg 
redaksjon@fremover.no

Parkenfestivalen la ut de siste 
100 helgepassene for salg ons-
dag kveld klokken 20.00. I lø-
pet av sekunder var alle billet-
tene reservert. 

– I realiteten ble de revet 
vekk på sekunder, men det tar 

litt tid før alle får gjennomført 
betalingen, sier parkensjef Gø-
ran Aamodt.

Han registrerte at det sto 
godt over 4000 digitale enhe-
ter i kø for å få reservert de få 
billettene som var til salgs. 

– Noen sitter kanskje med 
både datamaskin og telefon, så 
det var kanskje et par tusen 
personer som sto i kø. 
Totalt er det solgt 8900 helge-

pass til årets festival, og nå 
ventes det en del aktivitet på 
svartebørsen.

– Vi opererer med print-at-
home, der man kan skrive ut 
billettene selv. Derfor er det in-
gen garanti for at det ikke er 
printet ut flere versjoner, og da 
er det den første som skanner 
billetten ved inngangen, som 
kommer inn, sier Aamodt.

revet vekk på sekunder

verdige vinnere: Finn Magne Simonsen og Magne Øymo ble 
fortjent utnevnt til årets bjerkvikinger.  Foto: linitA m. PrestbAkk

miljøvennlig: Søskenparet Nanna og Sander tenker gjenbruk 
og stilte med egen bruktbutikk Foto: moniA buyle

Fullt øs: Det nærmest legendariske bandet The Dogs skapte stor 
stemning på festivalplassen etter at skumringen hadde senket seg 
over Bjerkvik.  Foto: linitA m. PrestbAkk

Livlig helg:

Kjempestemning under Bjerkvikfestivalen

liv og røre: Ordfører Sisilja Viksund taler for de fremmøtte. Foto: sondre jAcobsen

Liv og røre og hiv og hoi 
under årets bryggetreff på 
Liland.
Frida BrEmBo
fridabr@fremover.no

Bryggetreff på Liland brygge 
er blitt en tradisjon å regne. 
Det var både den populære 
Sjørøvertokten og nasjonalt 
mesterskap i tørskatorskhau-
dryling på programmet også i 
år. Det var også konserter og 
sosialt på brygga på Liland. 
Evenes nye ordfører Sisilja 
Viksund hadde sitt første offi-
sielle oppdrag med å åpne 
årets mesterskap. Og det med 

et helt spesielt ordførerkjede. 
Nemlig et laget av tørskatorsk-
hau.

– Det har vært ei særdeles 
trivelig helg. Med laus snipp 
og glimt i øyet, sier Steinar Sø-
rensen til Fremover.

Likevel kan han fortelle at 
det var 93 drylere som var med 
i det nasjonale mesterskapet.

– Kveldsarrangementet var 
godt besøkt. Vi ser at brygge-
treffet er blitt et møtested for 
ungdommer som er hjemme 
på ferie, men også voksne som 
kommer fra nærområdene. 
Bryggetreffet har utviklet seg 
til å bli et treffsted. Kvelden 

var over all forventning, fortel-
ler Sørensen

I klassen tjyvkjærring, som 
er kvinner over 15 år var det 
Martine Fredriksen som vant 
med bare en halv meter foran 
neste tjyvkjærring.

I klassen hæstpeisan, som er 
menn over femten år, var det i 
år som mange år tidligere, 
Kristian Hestdal som vant.

Det var også utstilling av 
blant annet bilder, håndarbeid 
og malerier i samarbeid med 
pensjonistforeningen.

– Det har gått veldig bra, og 
vi er strålende fornøyd, sier 
Sørensen.

bygda trivdes på brygga

På bare noen måneder har 
Marius Kleggen Lilleby fra 
Tromsø sett 26 konserter 
med rockebandet The 
Dogs.
Frida BrEmBo
fridabr@fremover.no

Fredag spilte bandet The Dogs 
på Enter Bar i Narvik. Med 
blant annet Kristopher Schau i 
spissen og bjerkvikingen Ken-
neth Simonsen på bass.

En av dem som sto fremst og 
ventet på at bandet skulle 
komme på scenen var Marius 
Kleggen Lilleby fra Tromsø.

22-åringen hørte for første 
gang om bandet tilbake i de-
sember 2016, og allerede i ja-
nuar 2017 var han på sin første 
konsert. Siden da har Lilleby 
vært på 39 konserter. Nummer 
40 blir i morgen i Bjerkvik.

- Jeg var arbeidsledig en pe-
riode og da hørte jeg podcas-
ten til Kristoffer Schau der de 
bruker sangen Guilt som in-
tro. Jeg likte den og begynte å 
høre mer på dem. Og da jeg så 
at de skulle ha konsert i 
Tromsø måtte jeg dra å høre, 
forteller Lilleby.

– Jeg så dem på Bastard bar 
i januar 2017. Det var som et 
slag i trynet. Det var kjærlig-
het med første blikk, sier 
tromsøværingen.

Han har kjørt fra Tromsø 
ens ærend for å se Schau og 
Co i aksjon på Enter Bar. I 
morgen bærer turen igjen fra 
Tromsø til Bjerkvik.

– Vi kjører hjem til Tromsø i 
natt fordi jeg må på jobb i mor-
gen, men så kjører vi til Bjerk-
vik for å få med oss konserten 
der også, forteller den ivrige 
22-åringen.

 Lilleby forteller at etter den 
første konserten var han solgt 
og måtte se mer. Han har kjørt 
land og strand for å få med seg 
konsertene.

Lilleby har også tatovert lo-
goen til bandet på høyre over-
arm.

landets største «the dogs»-tilhenger?

klegg: Marius Kleggen Lilleby 
følger bandet som en klegg.       


