Åge blir headliner
på trøndersk
festival og gir ut ny
musikk
Nå er det klart at Åge Aleksandersen og
Sambandet igjen kommer til festivalen.

Åge Aleksandersen & Sambandet kommer tilbake til Frøyafestivalen for tolvte gang.
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Dette blir tolvte gang Åge Aleksandersen spiller på Frøyafestivalen, og ifølge
festivalen selv blir det ingen skikkelig festival uten ham.

Har ikke influensa
Åge Aleksandersen er også høyaktuell, med splitter ny singel fredag. I låten
«Har ikke Influenca» synger Aleksandersen blant annet «Du ser meg på
byen. Du ser æ e pen. Æ e den beste. Har de fineste klærne. Kort og godt æ
vise vei på en måte. Det er det som påvirkninga består i stort sett.»
I en pressemelding om låta skriver Åge selv at han satt og jobba med musikk
til Sambandets sommerturné da denne teksten kom helt ut av det blå.
- De ville ikke helt slippe taket i meg, så jeg tok den frem noen ganger. Helt
sikkert ikke noe for Sambandet, var konklusjonen. Men for herr
Aleksandersen ble det klart at dette ville jeg gi ut, skriver han i
pressemeldingen.
Åge Aleksandersen og Sambandet spiller på fredag under festivalen.
Lengter du etter festivalsommeren? Her får du oversikt over trønderske
festivaler

Staysman og Halva priset
Fra før av er det kjent at Staysman og Halva Priset kommer til
Frøyafestivalen for å underholde på torsdag under festivalen.
Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug sa tidligere i år til avisen Frøya.no at dette
er de to bandene som flest ønsket seg.
– Staysman kommer til overmål å avslutte kvelden med et enormt
pyroshow og fyrverkeri, så her skal det ikke spares på noe, sa han til avisen.
I tillegg til Åge Aleksandersen kommer Harald Morten Bremseth, eller Bare
Bremseth, til festivalens andre dag.

Sammen med Bremseth kommer reporter Tore Strømøy. Frøyafestivalen
skriver på sin Facebook-side at Strømøy skal prøve å få noe fornuftig ut av
både Bremseth og hans mange alter ego.

