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Det blir allsang i kjent stil.

Ny headliner sluppet: Disse kommer til Herlige Vaulen

– Vi satser enda mer lokalt i år, enn det vi
har gjort tidligere, sier festivalsjef for
Herlige Vaulen, Henrik Torjussen.

Foreløpig består artistplakaten av Tommy
Fredvang, Ole Alexander, Glenn Lyse, Kjartan
Salvesen, Toni Gundersen, Tone Salomonsen,
Goggen og Ingenting.

Ingenting ble lansert i dag, fredag, som en
av de store trekkplastrene. Torjussen
lover allsang for alle penga.

– Mye allsang! Artistene skal danne gjenger og
jobbe sammen. Det ble veldig godt mottatt i
fjor, så vi gjør det igjen. Det blir tekst på
storskjerm, sånn at folk kan synge med. God
stemning!

Følg Byas.no på Facebook!

Forventer 3000-4000 mennesker

Herlige Vaulen går av stabelen 4. juni, på Vaulen badestrand. Det er lov å håpe på sommer og sol i Stavanger i juni,
men det er nok ikke så lurt å ha datoen som en sommer-garanti.

– Vi tør ikke ta sjansen - vi har vært ganske så uheldige med været før. Derfor helgraderer vi oss denne gang, med et svært telt som
alle kan sitte under og kose seg, dersom regnet skulle komme. Med plass til alle som kommer.

– Hvor mange forventer dere?

– Vi var omkring 3000 i fjor, og det samme året før. Første året hadde vi 2000, så det har vært en grei stigning. Vi håper på mellom
3000 og 4000 i år. Vi tror at opplevelsen, allsangen og stemningen vil trekke mye folk, og så håper vi selvsagt at artistene vil trekke litt
folk, også, sier Torjussen.

Artistplakaten er nesten fullkommen. Den siste headlineren er ennå hemmelig, og slippes først om to uker.

– Vi sparer det til etter påske, men det blir bra!
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Uteliv

Kjartan Salvesen, Toni Gundersen og Ingenting er blant headlinerne til årets Herlige Vaulen.
FOTO: Anne Lise Norheim/Kristian Jacobsen/Marie von Krogh

Ulrikke Valvik Mitchell 18.mar.2016 15:03

WOHO: Det var god stemning under Herlige Vaulen i 2014.

FOTO: Jon Ingemundsen
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Mer fra Byas.no:

* Vinn billetter til Silja Sol og Bendik på Tou Scene!

* Moddi kommer til Folken med forbudt musikk

* Elena (25) ville bli norsk, men hadde ikke råd. Da ordnet kollegene opp

  

0 kommentarer

LOGG INN FOR Å KOMMENTERE

Relaterte artikler

#Musikk  #Underholdning  #Stavanger
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Skjenkekontrollen truet med å kontakte politiet og stenge Fotballfeber

Palmesus 10 år: – Har vært et dødsgøy eventyr
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Fjåge i Vågen er tilbake for tredje år på rad

Yum Asian Food har åpnet i Kuro Sushis gamle lokaler - og har pusset opp for 1,2 millioner
kroner

Sløtface-trommisen slutter i bandet etter årets festivalsommer

Ser du noen kjente fjes? Her bildene fra dag to med Mablis

Gikk tomme for fredagspass: – Vi solgte mer enn forventa
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