Inderøyningen 18.juni 2021

Juniblues i Venneshamn

BLUESAFTEN: ASBJØRN KARLSEN OG INGUNN FYLKESNES ØNSKER VELKOMMEN TIL BLUESKVELD MED JOLLY
JUMPER & BIG MOE I VENNESHAMN LØRDAG 19. JUNI. FOTO: STIG LEINAN

Siden 2011 har bluesduoen Jolly Jumper & Big Moe spilt en rekke junikonserter i Landhandleriet i Venneshamn. Lørdag 19. juni er de to klare for
ny konsert.
Stig Leinan
Da InderøyFest ble lansert i 2011 var blueskonsert i Venneshamn en del av den. Og da
InderøyFest ble besluttet nedlagt etter gjennomføringen i 2018, forsvant også
bluestilbudet.
Fast innslag
– Konsert med Jolly Jumper og Big Moe var et fast innslag på InderøyFest. Det øvrige
programmet var forskjellig fra år til år. Samtidig som vi har hatt stabile musikere har vi

også hatt et stabilt publikum her i Landhandleriet. Flere publikummere har hatt det som
tradisjon å få med seg konserten. Tidligere år var konserten innomhus. I år satser vi på at
den skal foregå utendørs i hagen ned mot sjøen, sier ekteparet Ingunn Fylkesnes og
Asbjørn Karlsen. De eier Landhandleriet som var i daglig drift fram til 2008. Da hadde det
vært butikkdrift der i 120 år. I dag er butikken restaurert. For det ble paret i 2017 tildelt
Kulturminnepris 2017. De fikk den for arbeidet med å sette i stand den gamle
handelsbygningen i tråd med gammel byggeskikk og for å gjenoppbygge landhandelen.
Plass til 50
Ekteparet forteller at de helt siden 2018 har snakket om å fortsette med bluestilbudet. Og
da musikerne tok kontakt og spurte om det var mulig å få til noe i år, var svaret klart.
– Det kunne vi ikke si nei til. Visst er det ei spesiell tid med korona som legger visse
føringer. I praksis betyr det at vi følger gjeldende, nasjonale retningslinjer. Dermed har vi
plass for 50 publikummere utendørs. Om det skulle komme ei regnskur vil vi sørge for at
det kommer opp presenninger som holder artister og publikum tørre, smiler Ingunn og
Asbjørn. Jan Erik «Big Moe» bekrefter at han og Kjell Inge Fisher Brovold «Jolly Jumper»,
ser fram til å gjenoppta tradisjonen med konsert i Landhandleriet i Venneshamn.
Tradisjonsrik blues
– Det gleder vi oss stort til. Her er det alltid trivelig å spille. Det blir toppers å ta turen dit og
spille for et entusiastisk og lyttende publikum, sier han og røper at han krysser fingrene for
at det blir godvær under konserten.
– Det er mye triveligere med godvær enn med regn, fastslår han og forteller at de to i stor
grad spiller «gammel blues» hentet fra 20, 30, 40 og 50-tallet.
– Vi synes at det passer oss siden vi holder oss til gitar, munnspill og sang, sier han.
Asbjørn og Ingunn forteller at duoen alltid har spilt for «full brakke» i Venneshamn. De
regner med - og håper - at de 50 billettene selges relativt raskt.
– Serveringsbevillingen er på plass og vi kan ha pub – uten spiseplikt. Nå ser vi fram til
utekonsert mellom alm og kastanjer. Det blir garantert spesielt, sier de to og roser Jolly
Jumper & Big Moe som dyktige musikere og unike formidlere av blues.
– De spiller musikk som mange bluesentusiaster liker. Blues som er hentet fra Mississippideltaet. Så da er det ikke annet å gjøre enn å ønske folk velkommen til konsert 19. juni,
annonserer Ingunn og Asbjørn.

