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«Rocksvinger» er født
KONGSVINGER: Skal
man ta Stian Fossums
ord på at Vinger Hotell er blitt det nye
stedet og at en gammel tradisjon er gjenfødt, så er svaret «ja».
erik mæhlum

em@glomdalen.no

– Det er en skam at den fantastiske scenen på Vinger Hotell
skal stå ubrukt store deler av
året. Denne kvelden viser at det
er grobunn for konserter her,
sier Stian Fossum og ser nedover «rockehavet».
Det kom opp imot 200 personer til festsalen på Vinger Hotell lørdag for å høre lokale Supernova Downtown og hardt
savnede The Carburetors fra
Oslo.

13 år siden sist
Supernova Downtown var, som
alltid, en severdighet på scenen
og bassist Stian Lund la igjen
store deler av sjela og vannprosenten under bandets turbomessige sett. 13 år var gått siden det den gang da ferske bandet The Carburetors gjestet
byen vår. De kom nå tilbake
som et fullvoksent band med
uoppgjort business.
Ifølge Fossum vitner lørdagens førjulsrock om et stort potensial.

■ Se video på

– To knallkonserter
– Det har vært to knallkonserter
med både lokale og gjester.
Hvis denne interessen fortsetter, så vil Vinger Hotell bli en
herlig konsertarena, forteller
Fossum.
Han går til og med så langt i å
døpe den gjenfødte tradisjonen.
– Dette kaller vi «Rocksvinger», neste mulighet er allerede
2. juledag her på hotellet, sier
Fossum.
Da kommer Il Brutto og Roger
Græsberg & The Anti – Music
Bonanza til den optimale scenen på Vinger Hotell.

13 år: 13 år var gått siden Oslobandet The Carburetors gjestet Kongsvinger. På lørdag var de tilbake med lovord om å rocke skjorta av byen vår

«Rocksvinger» på Vinger
Det var en gang når Vinger Hotell var viden kjent for å være
kjernen for en svingende by på
Østlandet. En storhetstid på 60
– tallet unge i dag ikke helt kan
forstå.
På 80–tallet rocket punkbandene her og så døde alt ut. Førjulsrocken på Vinger Hotell fortjener i det minste et gjenopplivingsforsøk. Stian Fossum og
andre som brenner for musikkmiljøet vårt fortjener ros for å
forsøke der andre konsekvent
avskriver byen vår som konsertarena.
Opp imot 200 rockeglade ble
i alle fall underholdt i festsalen
på Vinger Hotell lørdag, som ble
fylt av sint, tøff og inspirert
rock.

alt: Bassist i Supernova Downtown, Stian Lund, ga absolutt alt
under det lokale bandets sett.

lykkelig: Stian Fossum er lykkelig over at «Rocksvinger» er født
og potensialet er høyt for scenen på Vinger Hotell.

liv: Rundt 200 rockegale sto for en herlig stemning foran scenen i
festsalen på Vinger Hotell lørdag.

arena: Vinger Hotell var en gang viden kjent for å være hjertet av
et svingende musikkliv. Førjulsrocken ønsker å gjenopplive det.

