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www.plantasjen.no

Alle uteplanter

70%
rabatt!33,-33,-

Fast lavpris!

Roser. 10 stk. 
avskårne.
Roser. 10 stk. 
avskårne.

Tulipanløk. 
50 stk. ´Kees Nelis´ 
og ´Apeldoorn´. 
Førpris kr 99,-.

Tulipanløk. 
50 stk. ´Kees Nelis´ 
og ´Apeldoorn´. 
Førpris kr 99,-.

Tilbudet gjelder så langt beholdningen rekker 
t.o.m. 17. oktober. Med forbehold om trykkfeil.
Tilbudet gjelder så langt beholdningen rekker 
t.o.m. 17. oktober. Med forbehold om trykkfeil.
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kultur

Sarpebandet Bristol
Songs var på mini-
turné i England sist
uke og er nå mer
spillesugne enn
noen gang.
Av Lars Weberg
lars.weberg@sarpsborgavisa.no

Bandet gjorde tre kon-
serter i England, to i Lon-
don og en i Bristol.

– Vi måtte jo spille i Bri-
stol når vi først var i Eng-
land, sier vokalist og gita-
rist

, som er meget
godt fornøyd med det
korte englandsopphol-
det.

– Det var utrolig gøy.
Alt gikk som planlagt og
turen var en positiv opp-
levelse for oss, sier 

.

Usedavnlig hyggelig
spilte på

«flerbandaftener», noe
som gjør at flere band får
vist seg fram på en kveld
og ikke minst er det med
på å trekke flere publi-
kummere til konsertene.

– Det var jo stort å kun-
ne spille på The Trouba-
dour, selv om det var for-
holdsvis støyete der ut-
over kvelden. Mange av
de som var der, var der for
å drikke øl i puben. Men
opplegget på The Trou-
badour var likevel used-
vanlig hyggelig, både for
artister og tilhørere.
Flere hadde faktisk tatt
turen helt fra Sarpsborg
for å høre på oss. Tilbake-
meldingene ble mange og
positive fra tilhørerne, og
opplevelsen frister abso-
lutt til gjentagelse, ifølge

-gutta selv.
– På Finnegans Wake

dagen etter passet det
oss derimot musikalsk
bedre. Publikum var der
for å høre på musikk og
det var mer i tråd med vår
neddempede og melan-
kolske stil, mener 

.

Velkommene tilbake
Den enorme puben Fin-
negans Wake i Ealing byr
på akustisk musikk hver
torsdag kveld, i en kon-
sertsal tilsvarende
Glenghuset i Sarpsborg.

, som
står bak Native Tounge-
konseptet, har hjulpet ar-
tister «opp på scenen» i
lang tid, og hadde føl-
gende kommentar til 

: «You guys
played a blinder and you’-
re welcome back anyti-
me.»

Avsluttet i Bristol
Bandet avsluttet mini-
turneen på Mr. Wolfs i
Bristol sist fredag og nå
er de sugne på å ordne
seg flere spillejobber
framover.

– Vi fikk gode tilbake-
meldinger etter konser-
tene i England og vi ser
også på nettsiden vår at
det er flere med London-
adresse som har vært
innom. Det er ikke så lett
å få til slike ting og vi måt-
te gjennom et nåløye for å
kunne spille her. Blant
annet sendte vi inn en
demo, så de kunne vur-
dere musikken vår før vi
ble booket, sier .

Nye låter
I tillegg til at bandet job-
ber med å ordne flere
spillejobber her hjemme
framover, går de i studio i
disse dager for å spille inn
noen nye låter.

– Vi har en del låter fer-
digskrevet, som vi skal
jobbe med i studio. Vi har
foreløpig ingen konkrete
planer om et nytt album,
men jeg regner med at vi
legger ut de nye sangene
på nettsiden vår når de er
ferdige, sier Arntzen.

For å sjekke ut 
sin musikk, 

gå inn på www.bristol-
songs.com, hvor du kan
laste ned både studiolå-
ter og konsertopptak.
Helt gratis faktisk.

Spillesugent Bristol Song

BRISTOL SONGS I BRISTOL Espen Langbråten (bak t.v.), Olav Mellum Arntzen, Frederik Bjørnstad 
(foran t.v.) og Thomas Andresen. FOTO: «TILFELDIG FORBIPASSERENDE»

THE TROUBADOUR I LONDON Mange kjente
navn har stått på denne scenen, som Bob Dylan,
Joni Mitchell,Jimi Hendrix og sist helg, sarping-
ene i Bristol Songs. FOTO: MARTHE ÅRUM

FINNEGANS WAKE Tristan Maguire som står
bak Native Tongue-konseptet, sammen med Olav
Mellum Arntzen utenfor puben Finnegans Wake i
Ealing i London. FOTO: THOMAS ANDRESEN
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SPAR PENGER
Her sparer du dobbelt. Først kjøper du produkter 
av topp kvalitet til lav pris, deretter reduserer du 
energiforbruket ved bruken av disse.

Vi har nesten alt du mangler

-mye mer enn bare bil
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www.biltema.no

BILTEMA SARPSBORG
Hunskinnveien 1
1711 Sarpsborg
Telefon 815 32 815

Åpningstider: 9-20 (18)

Sparepære E27  
Med sensor. Tennes automatisk ved 
skumring og slukkes når det lysner 
om morgenen. 
Effekt: 15 W (tilsvarer 75 W). 
(44-8321)

 98,-

Tetningslist 6 meter
Brukes i vinduer og dørkarmer.
E-profi l. For sprekker 2 til 3,5 mm. 
Hvit (26-450) Brun (26-451)

2690 4990

Fugeskum 750 ml
Kontroller at det er tett 
rundt dører og vinduer, 
enkel i bruk. (36-482)

Sparepære E27 3 stk.
  9 W, tilsvarer 45 W (44-260) 
11 W, tilsvarer 55 W (44-261) 
15 W, tilsvarer 75 W (44-262)

89,-
3 stk

s  i England


