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INTERVJU MED 
TØNES
AV LINUS OG MATHIAS FRÅ
MINIPRESSA

Når byrja du med musikk?  

Eg byrja nok når eg byrja på

ungdomsskulen. I sjette eller sjuande

klasse byrja eg å spele gitar. 12 eller

13 år. Eg starta ikkje band med ein

gong, men eg byrja og prøve å lære

meg litt gitar.  

Korleis får du inspirasjon til å skrive

songar? 

Med ei gong eg kjem på noko, så må

eg skrive det ned fort. Eg tar det opp

på mobilen viss det er noko på

gitaren. Berre for at eg ikkje skal

gløyme det. Korleis inspirasjonen  

kjem veit eg ikkje, det er mystisk. Det

kan hende når eg treff nokon folk,

hamne i nokre situasjonar eller sjår

noko utanfor vindauget.  

Kvifor valde du å skrive og spele

visesongar? 

I starten var det eigentleg meir eit

rockeband eg spelte i, men etter kvart

flytta alle eg spelte med vekk for å gå

på skule. Då blei det slik at eg laga

songane aleine og spela gitar. Det var

ikkje noko som eg valde, men det

berre blei sånn.  

Kva for ein song likar du best å

framføre? 

Det variera litt, men no må det vere

Lyset. Frå konsert til konsert så er det

litt forskjellig når eg synast det er best

å vere der på scena. Plutseleg er det i  

den songen, plutseleg i ein  
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anna. Det er litt mystisk det

også.  

Kva er ditt forhold til 4H? 

Eg var med litt i 4H, men bare

bitte litt. Når eg gikk gjennom

leirområdet, minna det meg

om speidarleirane eg var på

då eg var yngre. Eg vett kva

dykk held på med, og eg

tenkjer at det er bra og sikkert

veldig gøy. Då eg var i 4H var

prosjektet mitt Kanin. Me

hadde ein nabo som hadde

kaninar, så då ville eg også

drive med det. Det viste seg at

eg var ikkje ein kaninmann, så

eg slutta med det. 

* Ein stortingsrep-
resentant på besøk



INTERVJU MED 
SILO & SAFT
AV ODA OG ANNA FRÅ MINIPRESSA

EIN 
STORTINGSREPRESENTANT 
PÅ BESØK
AV RONJA OG ANGLEICA FRÅ
MINIPRESSA

Bandet Silo og Saft blei starta i 1999.

Då besto bandet av to medlemmar,

men i 2005 blei det fleire

bandmedlemmar. I dag er dei fem

stykk i bandet.  

Ein av songane vokalisten i Silo og

Saft synes er kjekkast å spela er

Skjævelandsbrunå. Andre songar han

likar spesielt godt er Traktor, Langs 44

og Samdrift.  

Bandet spelar jærsk viserock. Dei

fortel minipressa at det eigentleg er

meir rock enn vise. Songane er

OPEN DAG
På open dag kan kven som helst få

kome å besøkje leiren. I år har det

vore matgate, der det mellom anna

var grilling med Nortura, smoothie

og bollar. Av aktivitetar har det

mellom anna vore gjetarhundshow

og konsert med Tønes. Angelica og

Ronja har vore innom og fått noko

mat. Dei har ete pølse og

hamburgar som dei syns var veldig

gode. På konserten med Tønes var

det god stemning. Han var flink til å

snakka med publikum og fortalde

nokon vitsar. Publikum var med å

syngja på songane og dette var

veldig jillt. Elles er det og

volleyballturnering. Men dette kan

du lese meir om i neste utgåve.

historiar frå jæren, og dei handlar

også om kvardagslivet. Nokre av

songane våre er litt rocka, mens andre

er meir viseprega.  

Fire av fem av medlemma i bandet har

gått i 4H når dei var yngre. Derfor var

det ekstra kjekt at Silo og Saft spela

for oss i går. 

Stortingsrepresentant Geir Pollestad

var innom leiren på open dag. Han

kjem frå Nærbø på Jæren og

representerer Senterpartiet. Pollestad

fortel minipressen at han likar veldig

godt å jobbe på Stortinget og at det er

spanande å ha ein viktig jobb. Han får

mellom anna vere med å bestemme 

viktige ting som har noko å seie for

Noreg. Det er veldig kjekt å verte

invitert på ting som skjer rundt

forbi, som til dømes ein 4H leir,

seiar Pollestad. Han seiar også at

4H er ein fantastisk flott

organisasjon, og at han syns alle

barn i Norge skulle verta med.


