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Tips oss på grønt nummer 800 33 336 døgnet rundt.
Sendt oss en SMS-melding med kodeord SATIPS til 1938.
E-post: redaksjonen@sa.no
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● KULTURELT SAGT

Den største utfordringen blir å
bære sekken. Den veier jo nesten
like mye som meg
Linni Meister skal være med i 71
grader nord

DREVEN GJENG: The Boss skal hylles når Backstreets går på scenen i Melkefabrikken på Vesteng lørdag. Backstreets har nå holdt på i fire og et halvt år, og har blitt en dreven gjeng. Bandet består av, fra venstre, Henrik Brusevold, Ole Andreas Børsting, Lars-Martin Torp, Frederik Bjørnstad, Thomas Kjøniksen, Pål Øyvind T. Nordengen og Alf Jørgen Eriksen. (Foto: Thomas Behn)

Fortsetter sjefshyllesten
Backstreets spiller Springsteen-låter i Melkefabrikken
Thomas Kjøniksen har meg snurre og kanskje falle skikkelig, gliser Kjøniksen.
selveste Nils Lofgrens
Mye eventjobber
støtte når han lørdag
Sarpebandet Backstreets består i
kaster seg ut i en gitar- dag av sju musikere. I tillegg til
Kjøniksen, har Frederik Bjørnsolosnurr.
E Street Band- gitarist Lofgren er
kjent for å gjøre
en piruett mens
han spiller sin
solo under liveframføringer av
MARIE
«Because
the
STRAND LIEN
night». Så når
Springsteen-tributebandet Backstreets skal spille
nettopp denne låten under lørdagens konsert i Melkefabrikken,
vil Thomas Kjøniksen forsøke seg
på det samme.
– Jeg nevnte det på Twitter, og
fikk faktisk svar fra Nils Lofgren.
Han synes jeg skulle gjøre et forsøk, smiler Kjøniksen,
– Så da blir det mulighet til å se

stad, Alf Jørgen Eriksen, Henrik
Brusevold og Pål Øyvind Nordengen vært med siden starten.
Lars Martin Torp og Ole Andreas
Børsting er de siste tilskuddene til
tributebandet, som blant annet
har flere utsolgte ståkonserter i
Glenghuset, oppvarmingsjobber
for De nye gitarkameratene og
DumDum Boys, og konsert på
Hard Rock Café i Oslo på CV-en.
Nå er det en stund siden Backstreets-gutta spilte i hjembyen. Ett
år siden, for å være presis. Dermed er det ingen tvil om at bandet
gleder seg til helgens konsert.
– Det er artig å spille på hjemmebane, det blir jo veldig liv her,
sier gitarist Kjøniksen.
Dette blir faktisk også årets
siste mulighet til å høre bandet i

åpen konsert. Medlemmene har
også andre musikkprosjekter, og
julebordsesongen er travel for
flere.

❜

Det er artig å
spille på
hjemmebane
Thomas Kjøniksen

Det siste året har det for øvrig
blitt mest eventjobber, i Østfoldog Oslo-området, for Backstreets.
– Eventjobber er hyggelig, men
det er jo noe helt annet å spille
åpne konserter, påpeker han.

Jubileum neste år
Bruce Springsteens katalog er
stor, men det er musikken fra
1970-tallet Backstreets har en

særlig forkjærlighet for. Men de
spiller også nyere låter, forsikrer
Kjøniksen om.
– Vi har nå vært innom alle skivene til Springsteen.
Lørdagens konsert vil bestå av
to lange sett.
– Vi finner låter som passer oss,
og den besetningen vi har nå.
Som vel egentlig er litt klassisk E
Street Band på 1970- og 80-tallet.
«Tenth Avenue Freeze-Out»,
«Because the night, «The River»
og «Racing in the street» er noe
av låtene publikum vil få høre,
ifølge Kjøniksen.
– Dette er ikke en konsert kun
for dem som elsker Springsteen,
men også for de som vil høre et
bra liveband. Vi kjenner hverandre og stoffet godt nå, understreker han.
I februar feirer Backstreets fem
år. Og det skal selvsagt markeres
der bandet fikk sin debut, nemlig
i Glenghuset.
– Vi har booket Gleng for en
helg, hvor vi skal ha konsert både

● BACKSTREETS
■ Backstreets består av sju lokale musikere som hyller
Bruce Springsteen. Bandet
spiller sanger fra «Greetings
From Asbury Park, N.J.”
(1973) og fram til «Wrecking
Ball» (2012).
■ Bandet startet opp i 2009.
Består i dag av Frederik Bjørnstad, Thomas Kjøniksen,
Pål Øyvind T. Nordengen,
Lars-Martin Torp, Alf Jørgen
Eriksen, Henrik Brusevold og
Ole Andreas Børsting.

fredag og lørdag. Vi skal ha med
oss en blåserrekke, men også flere
gjesteartister. Men navnene er
ikke helt på plass ennå, avslutter
Kjøniksen.
telefon: 69 11 10 94
e-post: marie.strand.lien@sa.no

