Fadderleder Charlotte Ivarjord
er fornøyd etter fadderperioden:

– Jeg var skeptisk til å
ta ansvaret
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J

ournaliststudenter skriver,
naturlig nok. Det betyr
likevel ikke at en som skal bli
lærer, politi, økonom, sykepleier (eller noe helt annet)
ikke kan skrive. Tvert i mot.
Jeg er helt sikker på at det er
mange studeter der ute med
mye på hjertet og skriveglede.
Ventus savner engasjement
fra flere studieretninger. Både
dere som vil skrive, fotografere, lese korrektur, brekke
magasin eller er god på
design og illustrasjon. Ventusmagasinet dekker aktuelle
nyheter, sport og kultur. Send
oss en mail eller tropp opp på
lukket avdeling (les: senter for
journalistikk) om du vil være
med. Vi vil i alle fall ha dere.
Johanne Koivunen Hoff
Magasinredaktør
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En utfordring til studentene
K

alenderen viser snart oktober. Fadderperioden er lagt bak oss, sommertemperaturene glimrer med sitt fravær, og timene vi
tilbringer med skolebøkene øker i takt med
at eksamenstiden nærmer seg. Hverdagen er
tilbake for fullt.

D

ette er det første Ventus-magasinet dette
skoleåret, hvor vi blant annet retter fokus
mot studiestarten og fadderperioden. Du kan
lese et eget intervju med årets fadderleder
Charlotte Ivarjord, som tok på seg vervet da det
ikke var noen andre kandidater. Hun forteller
om sine egne tanker om ansvaret, utfordringene som dukket opp og ikke minst gledesfølelsen
da alt gikk bra til slutt. Årets fadderperiode var
en stor suksess, og fadderlederen skal ha en stor
del av æren for det.

J

eg har vært student på Universitetet i Nordland i et år nå, og har vært studentting-representant i en like lang periode. Et av de mest

J

eg vil derfor gi alle studenter en liten utfordring; Ta tak i deres egen studenthverdag,
utnytt mulighetene som finnes på Universitetet.
De finnes det veldig mange av. De er spennende, lærerike og samtidig lure å ta med seg
inn i arbeidslivet.

V

i i Ventus kjenner veldig på at det er
mangel på engasjement på campus. Som
magasinredaktøren skriver i lederen på side
2, så er stort sett alle våre medarbeidere fra
journalistikk-studiet. Vi skulle gjerne sett at det
var flere fra andre studier som ville uttrykke
seg gjennom våre medium, da det er viktig for
oss å dekke flere områder på skolen. Vi trenger
nye folk i foreningene på hele Universitetet, og
det kommer til å bli en utfordring også dette
skoleåret.

Vetle Nielsen
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gjennomgående temaene på tinget var mangelen på engasjement på campus. Charlotte ville
i utgangspunktet ikke være fadderleder, fordi
hun mente det ville bli et for stort ansvar og
tidskrevende arbeid. Likevel endte det opp med
at hun fikk ledervervet. Finnes det ingen andre
på skolen som ønsker å ta slike verv? Er det
virkelig sånn at det kun er de samme personlighetene som må rokkere på stillingene her? Det
er i så fall et svakhetstegn for Universitetet.
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Synnøve Aune
Ewa Morsund
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Kristine Marie Nordal
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Sindre Groven
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Arnfinn Storsveen
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Ventus, Studentmediehuset i Bodø, arbeider etter Vær Varsomplakatens regler
for god presseskikk. Den som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Pressens faglige utvalg (PFU), er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Forbundet har medlemmer fra
presseorganisasjoner og allmennheten,
og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
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Text: Ricardo Gonzalo Garcia de León
E-post: ricardo.g.garciadeleon@hotmail.com

– Studiestart er gøy!
Studieåret er endelig i gang, og
både nye og gamle studenter
har fått en pangstart på det nye
året.

nen på dannelsessemesteret, men jeg har forståelse for dette med tanke på at det fortsatt er i
innkjøringsfasen, sier han.

Tekst og foto: Kjersti Andersen og Nora Lervik
E-post: kjerstiandersen@live.no

De tre studentene synes alle de har kommet godt
inn i studiet og miljøet i klassen. Hanne er på
sitt andre år, og hun sier at samholdet i klassen
er veldig bra, noe som motiverer henne til å gjøre det bedre på skolen. Hanne var også fadder
i år, og hun mener at det er viktig å delta på de
forskjellige arrangementene for å få en best mulig start på studentlivet.
– Jeg synes det var veldig morsomt. Det var bra
organisert, og jeg likte at de samlet alle studentene på tvers av linjene. Jeg synes at fadderne kunne tatt litt mer ansvar, for vi måtte ordne mye
selv. Ellers var det et bra opplegg, forteller Oda.

Fadderperioden har som mål å hjelpe de nye
studentene til å bli kjent med campus og nye
klassekamerater. De første ukene besto av mange sosiale sammenkomster. Fadderne har lagt til
rette for at det har vært god stemning mellom
førsteklassingene, og opplegget i fadderperioden har vært fylt med mange forskjellige arrangement. Det har vært alt fra quiz på Samfunnet,
nattfotball i Mørkvedhallen til DDE-konsert.

Fin studentby

Oda er fersk student, mens Hanne og Ronny har
studieerfaring fra før. Alle tre er veldig fornøyde
med Universitetet og studiet de har valgt. Både
Hanne og Oda ble positivt overrasket over Bodø
som en studentby.
– Etter ett år her i Bodø kunne jeg ikke tenkt
meg en annen plass å studere. Det er veldig lett
og bli kjent med nye folk, og studentmiljøet er
bra, sier Hanne.

Dannelsessemesteret

Ronny er godt etablert i Bodø, med både kone
og barn. Han bor på Tverlandet, og er derfor
godt kjent i byen. Han har ikke noe negativt å
si om Universitetet og føler seg godt mottatt av
fakultetet.
– Det har vært litt kaotisk i forhold til timepla-

Fadderperioden

Bli fadder

Ronny derimot, synes det var få arrangementer
for de som er litt over gjennomsnittsalderen på
Universitetet.
– Jeg var ute og spiste en gang med klassen. Jeg
føler jeg kom bedre inn i klassen etter fadderperioden. De kunne gjerne funnet på litt flere aktiviteter som ikke var etter midnatt, med tanke på
de som har familie, sier Ronny.
Hanne oppfordrer alle de nye studentene til å
være faddere neste skoleår.
– Det har vært utrolig morsomt, og man får
være med å bidra positivt til det sosiale ved universitetet. Du får være med på alt som skjer, og
det er kjempegøy!

Tre på campus

Hvordan trives du på UIN?

Eirik Svendsen (19)
1. året lektorutdanning
Jeg synes stort sett dannelsessemesteret er veldig
bra. Det er ting som er mer
interessant enn andre, men
jeg tror det blir nyttig i framtiden. Ellers trives jeg veldig
bra, med hyggelige medstudenter og flinke forelesere.

Johan Tangen (20)
1. året journalistikk
Jeg trives veldig bra ved Universitetet. Jeg har vært med
på mye moro og sosialt i
fadderperioden, og har blitt
godt kjent med alle i klassen.
Jeg har ingenting å klage på.

Aslan Masakov (22)
1.året statsvitenskap
Jeg trives veldig bra. Det er
et veldig godt miljø med
mange hyggelige mennesker. Folk er i bedre humør
her, enn der jeg kommer fra.

Latent

threat

In the last century the chemical industry has experienced an unprecedented growth, from the
creation of new plastic materials until the synthesis of new drugs, such as antibiotics. All these
advances have improved the conditions and the
quality of human life, however, excessive or inappropriate use of these brings adverse health
effects. Drugs that have helped treating infections and the pesticides that have allowed us to
save crops, may in the long run the only thing
that they get is to undermine our own survival.

extreme weather, from the torrential rain periods to persistent drought ones. Not forgetting
that man is an open system within the ecosystem and that their survival depends on the
proper balance between his body and the environment. So, every time we wash our hands or
breathe we exchange a large particle flux and are
likely that within this movement of elements incorporated into our body toxic substances that
cause health damage without we experience any
apparent damage or any disorder immediately.

Is estimated that man from its origins has synthesized over 100,000 molecules, these are compounds which are not natural way present in
the environment. The processes that cause this
explosion of substances include from the simple
burning of a pyre to the most intricate process
of laboratory. All these compounds have been
incorporated in the environment as aerosols,
discharges into rivers, exhaust pipes, etc… And
while we think that the waste is led downstream
by rivers without any cost and the winds clean
our cities of pollution, the ecosystem undergoes
changes that result with the passing of time in

One of the most apparent ways of how toxic chemicals enter in our body is through food. Physicians warn of increased presence of heavy metals such as lead and mercury in man, elements
that come into our blood through fish that before being caught it had developed in contaminated environments. In populations that eat large
amounts of fish as the Eskimos , it have detected
a much higher incidence of endocrine and hearing diseases that in populations with a more
varied diet. Also the use of pesticides such as
DDT and atrazine causes health problems. Until the 80s, these insecticides were used in large

Illustrasjon: Julie Bendos
quantities to eliminate pests without knowing
that also threatened the health. Over the years
was checked that people who had been exposed
to the dispersion of these compounds through
the wind had serious fertility problems and hormonal disorders. Furthermore, these compounds were transferred from mothers to children
through breast milk.
Also through touch routinely we are exposed to
countless health harmful substances, from the
bisphenol A found in plastic bags to phthalates
contained in the composition of cosmetics and
shampoo. All these compounds enter through
the skin into our bloodstream causing gene mutation and subsequent increased likelihood of
developing cancer.
It is demonstrated that increased exposure to
toxic substances alters our metabolism, that the
”dose makes the poison”, but also substances
such as arsenic can become lethal at very low
concentrations. We can not deny the contribution of the chemical industry to our wellbeing
but this not means that getting a higher profit at
the expense of our own health.
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Tekst og foto: Vetle Nielsen
E-post: vetle.ventusmedia@gmail.com

V

- ervet har gitt meg så
mye
Hun hadde i utgangspunktet
ikke lyst til å bli fadderleder. I ettertid er Charlotte Ivarjord (21)
glad for at hun tok jobben.
En måned har gått siden DDE-konserten. Siste
rest av fadderstanden er ryddet bort, og studentene har for fullt begynt på studiehverdagen ved
UiN. For et halvt år siden var hun forberedt på at
hun skulle være vanlig student under fadderperioden, men endte altså opp med å ha det øverste ansvaret for det hele.
Det er en blid og åpenhjertig jente som møter
Ventus i etterkant av festlighetene.
– Jeg er veldig fornøyd med fadderperioden. Alt
i alt er jeg fornøyd med hvordan den ble gjennomført, selv om det alltid er enkelte ting som
kunne blitt gjort annerledes. Det er bra det gikk
som det gjorde etter alt arbeidet vi la ned, sier
Ivarjord og smiler.
Hun setter spesielt stor pris på at studentene har
kost seg gjennom perioden.
– Det har
vært artig
å se at folk
har hatt
det så bra,
og for vår
egen del har det vært bra at nesten alt har vært
utsolgt. Det synes jeg det er godt å vite at jeg har
vært en del av, fortsetter hun.

være to, men hun andre ville ikke ta på seg ansvaret. Senere ble jeg meldt inn som fadderleder,
forteller Ivarjord ærlig.
Hun utdyper videre hva som gjorde henne skeptisk til ansvaret.
– Jeg var usikker fordi det var så mye å gjøre.
Jeg hadde ikke lyst til å bruke hele sommeren og
eksamenstiden min på andre ting. Jeg var veldig
skeptisk til at ansvaret var så stort, sier 21-åringen.

Trengte støtte

Ivarjord ønsket ikke å ha alt ansvaret alene, og
ønsket derfor å ha med noen medstudenter som
kunne hjelpe henne. Det er hun veldig glad for
i ettertid.
– Det fungerte veldig bra. Jeg hadde fire personer rundt meg som hjalp til. Det var virkelig nøkkelen
for min del.
Hvis det ikke
hadde vært
for dem, eller
fadderlederne
fra de andre fakultetene, så hadde det vært vanskelig å stå på toppen alene, sier hun.

”Det er bra det gikk som det
gjorde etter alt arbeidet vi la ned ”

– Var usikker

Lærerstudenten var på Studenttinget i mars da
fadderleder-vervet skulle tas opp. Hun var ikke
forberedt på at hun skulle ende opp med vervet.
– SOB hadde ingen fadderleder i mars, men
prøvde å få frem noen nye kandidater. Jeg var
veldig usikker på om jeg ville, men fikk tenke
noen dager. Det kom et forslag om at vi kunne

Hun synes planleggingsperioden gikk bra, og
var glad for at hun fikk tatt litt ferie oppi det hele.
– Alle fadderlederne på fakultetene var veldig
engasjerte og flinke, så planleggingen gikk veldig bra. Vi kom ganske tidlig i gang med det, så
vi fikk mye ferie også. Jeg tok en måned fri i juli,
forteller Ivarjord.

– DDE var best

Fadderlederen forklarer at det var vanskelig å
være til stede overalt da festlighetene begynte
for alvor.
– Det var vanskelig å være overalt til enhver
tid. Det var masse ting som skulle gjøres, så det
ble slitsomt etter hvert. Første uka var skikkelig
hard, så jeg måtte begynne å prioritere hva som
var viktig. Det var min største utfordring, sier
Ivarjord.
Hun forteller at det var flere morsomme dager i
perioden, men at det var spesielt et arrangement
som toppet det hele.
– Det var uten tvil DDE-konserten. Jeg satt allerede i april og tenkte at vi måtte få det til, så jeg
ble utrolig glad da det var på plass. Da de gikk
opp på scenen var jeg kjempefornøyd. Det var
sinnsykt artig, sier hun og ler.

Har vært lærerikt

I forkant av konserten holdt fadderlederen en
avslutningstale på scenen i ”Samfunnet”. Hun
smiler når hun beskriver den følelsen.
– Det var en syk følelse. Det var på en måte godt
å være ferdig, men nå skulle jeg ønske at fadderperioden kunne vært enda lenger. Det har vært
veldig artig, og det var helt sinnsykt å stå på scenen foran 650 mennesker, sier hun.
21-åringen forteller at hun har lært mye av å
bære ansvaret, og kan ikke huske om hun har
angret på at hun tok på seg vervet.
– Jeg har blitt mye tryggere på at jeg faktisk klarer å gjøre ting. Jeg sitter i ettertid og tenker at
jeg ikke har noe å angre på, for dette har gitt meg
så sinnsykt mye, avslutter hun.

Angrer ikke: Charlotte Ivarjord er
glad hun tok på seg vervet som
fadderleder, og takker for all hjelp
hun har fått gjennom perioden.
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–Jeg satte spørsmål ved alt da jeg var liten. Det
var derfor jeg ble kastet ut av søndagsskolen.
Læreren fortalte at gud har skapt alt her i verden, til og med melka. Da måtte jeg bare krangle, for jeg visste jo at melka kom fra kua.

Mange prioriteringer

–Svolvær var ikke en by da jeg var liten, det ble
det da jeg ble eldre. Der borte vet alle alt om alle.
Det er et lite sted der janteloven står sterkt. Hvis
man er god på noe så blir man fort sett ned på,
«han der liker vi ikke». Jeg gikk på en sammenslått barne og ungdomsskole. Innad i klassene
visste man hvem alle var. Vi gjorde mye jævelskap, ler Nilsen.

Samarbeidet med Narvik er noe som må jobbes mye med, der er det mange utfordringer
som vi må jobbe med. Det må etableres en måte
å samarbeide langsiktig på. Til slutt er min virkelig store kampsak å selge inn samfunnet.

Studentlederen har latt seg forme av omgivelsene rundt. Han forteller at moren ser på han
som en gallionsﬁgur som aldri gjør noe galt,
mens faren mener det motsatte. En god blanding kanskje?
– Jeg tisset på en politibil, forteller Nilsen.
–Det var i russetiden altså og jeg betalte på stedet, legger han raskt til.

Glimtet til

Bjørn-Åge Nilsen (25) ble kastet
ut av søndagsskolen i Svolvær.
På Universitetet i Nordland er
han derimot så populær at studentene valgte han til studentleder. Ventus har forsøkt å komme under huden på den ferske
lederen.
Tekst og foto: Johanne K. Hoff og Julie Bendos
E-post: johanne.ventusmedia@gmail.com

På et lite kontor sitter studentleder Bjørn-Åge
Nilsen og spiser lunch . Kontoret er fylt til ran-

den med permer og papirer som vitner om en
travel hverdag. Studentlederen er kledd i nystrøket skjorte, som seg hør og bør når man skal ta
viktige beslutninger. Matpausen er over, det er
liten tid å miste når studentpolitikk skal diskuteres.
–Jeg har lite fritid. Det heter at jeg styrer arbeidsdagen selv fra ni til tre, men jeg sitter ofte
langt over det timeantallet som fastlønna tilsier,
forteller lederen med et smil.
Studentlederen begynte ved UiN i 2007. Den
gang var det engelsk og historie som sto på timeplanen. Han engasjerte seg raskt i studentpolitikken og har vært innom værv som tillitsvalgt,
leder for studentorganisasjonen Inter, økonomi-

ansvarlig og informasjonsansvarlig. Før han til
slutt endte opp med den gjeveste stillingen.
–Når jeg var liten sa jeg alltid «dette er urettferdig». Min motivasjon er å sloss for at de som
ikke har like muligheter skal få det, forteller Nilsen mens han gestikulerer engasjert.

Tidlig krøket
Studentlederen vokste opp i Svolvær, Lofoten
med familien. En familie han beskriver som
over gjennomsnittet engasjerte i politikk. Fra
tidlig alder var det diskusjoner rundt kjøkkenbordet. Bjørn-Åge mimrer tilbake til da han var
ti år og hadde heftige debatter om Israelproblematikk med bestemoren.

– En gang dro jeg på glimtkamp i kyllingkostyme. Jeg likte ikke den nye maskotten, Bien.
Bodøglimt var så tannløse på bortebane i den
tiden, så jeg tok på meg kyllingdrakt. Den symboliserte hvor feige de var. Det morsome er jo at
dette faktisk kom med i årskavalkaden til Tippeligaen, toneleiet avslører at studentlederen er
fornøyd med stuntet.
Til tross for noen rampestreker er det en seriøs
studentleder som sitter på kontoret i kjernen av
Universitetet. Dagene består av møter, utvalg,
studentting, folk som banker på døren med
spørsmål og problemer som må løeses.
– Jobben er krevende og morsom. Det er gøy
å få inn nye, engajserte folk med nye tanker og
idèer. Jeg synes det er viktig at ting ikke stopper
opp selv om man er uenig. Alle må føle at de får
gjennomslagskraft. Energien min får jeg av å se
at jeg har hjulpet noen, det beste er å se at en
student har fått en bedre studiehverdag.

- Målet er at jeg skal klare å få mer informasjon
ut på engelsk. Jeg ønsker også å sette opp ﬂere
grupper, forum og arrangementer for studenter
med barn.

Hvor lenge Bjørn-Åge Nilsen kommer til å holde studentledersetet varmt er enda uklart.

- En studentleder bør ikke sitte i mer enn to år,
man må være sulten på jobben. Selv vet jeg ikke
om jeg vil prøve igjen. Det kommer an på hvor
mye jeg har klart å gjennomføre.
–Står jeg halvveis i ﬂere prosjekter kan det være
at jeg prøver igjen. Dette er jo drømmejobben
min. Å jobbe med dette fast, være studentombud og presse på nasjonalt hadde vært stilig.
–Jeg vil ha en rolle i framtiden der jeg kan presse på politikerene.
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Engasjement i Nyvågar

For deg som er ny (eller gammel) på
universitetet kan det være en utfordring å
vite hva som finnes av tjenester på universitetet. Her har vi prøvd å samle noen av de
tjenestene som finnes.

BIBLIOTEK

UiN tilbyr sine studenter et bredt utvalg lesestoff. Om man trenger å låne pensum,
romaner, noveller eller lignende, så er biblioteket åpent for samtlige studenter.

BOKHANDEL

Akademika har et stort utvalg bøker og skriveutstyr som gjør hverdagen til
studentene ved UiN litt enklere.

INTERNASJONALT

KONTOR

Har du spørsmål angående studier i utlandet og internasjonalt opptak så
er dette kontoret for deg.

KANTINER

UiN har tre kantiner som har mat og drikke til studentene. Ved hovedkantinen er det i tillegg mulighet til å kjøpe middag i ukedagene.

KARRIERESENTERET

Karrieresenteret legger til rette for at private og offentlige virksomheter
skal komme i kontakt med studenten.

RÅDGIVNINGS-

TJENESTEN

Her kan du få noen å snakke med, om alt og ingenting. Ekamenspress,
følelser, hva som helst — deres dør er alltid åpen.

STILLE ROM

Har du behov for en pause fra dagens støy og mas? Under hovedkantinen
ligger stille rom, der alle som som har behov for det kan slappe litt av.

TRYKKERI

Trykkeriet kan produsere trykksaker i høy kvalitet. Trykkeriet tilbyr også
trykking av bl.a. foldere, posters, rollups og visittkort. De har bred kompetanse innen layout/design og kan levere komplette trykksaker.

Engasjert gjeng: Det var en livlig gjeng som tok turen til Lofoten.

Det er ikke øl, alt som glitrer.
Studentengasjement glitrer
mer enn noe annet.
Tekst: Arnfinn Storsveen
E-post: arnfinnstorsveen@gmail.com

Dagen etter at DDE hadde rundet av med en
siste dans for faddereperioden i Bodø samlet en
gjeng med studenter seg på Hurtigrutekaia. Det
var ikke fritt for at enkelte bar preg av kvelden
i forkant, men samtlige var klare for å reise på
engasjementshelg i regi av Studentorganisasjonen i Bodø.
Med sommer i lufta var det mulig for de som
ville å nyte fri luft og utsikten å samles på dekk
under utfarten, før det var tid for å samles til
foredrag og diskusjoner på tvers av studentfo-

reninger. Etterhvert som tiden gikk ble møtet
heva, og folk ble samlet i baren og boblebadet
ombord for diskusjoner om alt og ingenting til
man etterhvert ankom Svolvær. Vel ombord i
bussen har vel aldri Svolvær og omegn sin historie blitt fortalt med større glød og kjærlighet.
Turguiden var jo da heller ingen andre ringere
enn studentleder Bjørn-Åge Nilsen, som var på
”home turf ”. Etter en fornøyelig reise ankom
følget Nyvågar, hvor det etter nøkkelutlevering
var tid for en fiskesuppe som underveis på turen hadde bygd seg opp et beskjedent rykte som
”verdens beste fiskesuppe”. Suppa innfridde om
man skal vurdere det utfra hvor mange ganger
det ble fylt opp med mer suppe.
Dag to starter med at Andrè Almås Christiansen
fra Norsk Stundentorganisasjon (NSO) holdt en

Foto: Fredrick Pettersen

introduksjon til debatt og presentasjonsteknikk.
Dernest fulgte studentleder Bjørn-Åge Nilsen
som igjen engasjerte med et ektefølt innlegg om
hvordan studenter kan påvirke sin egen studiehverdagen.
Til sist på programmet sto oppgaveløsning i
studentforeningene, før det ble god tid til å ta
inn omgivelsene og glede seg til middagen. Det
burde vært opprettet en Instagram-konto for
maten på turen, ikke bare fordi den så god ut,
men også fordi den var så sabla bra at egentlig
enhver burde fått anledning til å delta på en slik
engasjementshelg. Etter et kort stopp i Svolvær
City startet båtturen tilbake. Det kan virke som
at alle var så fulle av inntrykk, for det så ut som
et dødelig virus hadde brutt ut på dekk 7 på
Hurtigruta, hvor alle lå henslengt og sov.

?

Har du lyst til å annonsere i

Meld om interesse til økonomiansvarlig Katrine Bragstad på katbragstad.ventusmedia@gmail.com
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Variert meny på radio
Det er ikke bare skriveglade studenter i Ventus. Hver ukedag
kan du også høre studenter på
radio.
Tekst: Øyvind Stenøien
E-post: lyseidstenoien@gmail.ciom

Fem forskjellige radioprogrammer sendes direkte fra Senter for journalistikk hver uke. Noen
av programmene er helt nye, mens andre er eldre konsepter som lever videre med nye eller
gamle stemmer.

E
G
N
U
R
O
F
G
IN
R
IK
S
R
O
F
INNBO + REISE k1.no eller send FORSIKRING
Bestill på spareban
me i gang.
til 07300 for å kom

Ventus Studentradio deler frekvens med Radio
3 Bodø på FM 104,9 mandag til fredag fra 19.00
til 20.00, og er også å høre på www.ventusmedia.
no/radio. Radioredaktør Ole-Fredrik Lambertsen forteller at de har mye variert å by på.
– Jeg synes det er en veldig fin variasjon. Vi har
ganske begrenset sendetid, men jeg føler likevel at vi når ut til et bredt spekter av forskjellige
mennesker, sier Lambertsen.

Fin erfaring

Radioprogrammene handler om alt fra fotball
til musikk og jenteprat. I tillegg til å prate om
temaer de selv liker, ser flere av radiovertene på
jobbingen som god erfaring.
– Radio er en fin måte å skaffe seg erfaring fra
etermediene. Gutta i redaksjonen er gode venner, og ser på det hele som en sosial sammenkomst, sier Kjetil Anda, en av fire stemmer i radioprogrammet Fredagspils. Dette programmet

tar for seg ukas nyhetsbilde, hvor det ofte er de
mest absurde sakene som diskuteres.
Fredagsprogrammet er sammen med Tutti
Frutti og Verdiløse Menn de nye konseptene
fra Ventus Studentradio i år. Førstnevnte er et
typisk jenteprogram, hvor fire engasjerte jenter prater om alt fra jentenes verden. Verdiløse
Menn er det mest allsidige konseptet i år, hvor
engasjerte studenter tar opp forskjellige temaer
fra gang til gang.

– Vil starte en revolusjon

I tillegg til tre nye konsepter, er det også gjort
plass til to gamle travere på menyen. Rektors
Kontor er det lengstlevende konseptet med sine
fem år på radioen. Her diskuterer tre musikkglade sjeler både nye og gamle slagere fra musikkens verden.
– Vi håper å starte en revolusjon som leder til
avskaffelse av all mainstream musikk, sier Julie
Solås Bendos. Hun er eneste gjenværende radiovert fra fjorårets mannskap, men har fått med
seg to nye musikkelskere på laget.

Glimt-radio

Det siste programmet fra Ventus Studentradio
er Glimtmagasinet, programmet som var første
gang på lufta i mars. Gutta i programmet følger
Bodø/Glimt gjennom hele uken, og diskuterer
både store og små nyheter som omhandler klubben.
Alle radioprogrammene legger ut podcasts på
www.ventusmedia.no/radio.

Programoversikt:
Mandag:

Hver mandag får du jentene i
Tutti frutti på Ventus Studentradio. De serverer lett underholdning med kanalens mest jentete
perspektiv.

Tirsdag:

Tirsdager kommer Glimtmagasinet på. De diskuterer seriøst,
hardt og løst med et skråblikk på
Fotballklubben Bodø/Glimt.

Onsdag:

Verdiløse Menn er på lufta på
onsdager med et temabasert
fjaseprogram som prøver seg på
nogen lunde lett underholdning.

Torsdag:

Et torsdagsmusikkprogram om
musikk, melodier og de tilhørende tekstene. Ventus sitt lengstlevende program. Underground.

Fredag:

Fredagspils er et nyhetsprogram,
hvor helgestarter og de uvanlige
historiene møtes. God musikk, lav
nyhetsterskel og fredagshumør!
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Studentforeningen

for ølentusiaster

Nytt: April Snøfrid Kleppe satt på ideen om å danne et ølbryggerlaug.

Nå kan alle øl-interesserte studenter ved UiN lære å brygge
selv.
Tekst og foto: Kristine Marie Nordal
E-post: kristine.marie.nordal@gmail.com

I vår fikk Studentorganisasjonen i Bodø en ny
studentforening. Bodø Akadamiske Ølbryggerlaug har som formål å fremme utbredelsen av
hjemmebrygging, og formidle kunnskap om øl
og en sunn drikkekultur til studenter.

Oppstart og utfordinger

Avtroppende styreleder for lauget, April Snøfrid
Kleppe, sier at det var en tilfeldighet at ølbryggerlauget ble startet.
– Det var en kompis av meg som fikk meg interessert i ølbrygging, men vi hadde åpenbare
begrensninger av kapasitet på et hybelkjøkken.
I en helt annen sammenheng nevnte daværende
nestleder i SOB hvordan man ville oppmuntre
til flere studentlag. Selve ordet ”ølbryggerlaug”
ble ytret som et eksempel på aktivitet som kunne støttes. Jeg likte ideen, så jeg delte den med
kompisen min. Vi fikk senere høre om noen andre som gikk med samme tanken. Vi fem slo oss

sammen for å starte en ølbryggerklubb under
Studentorganisasjonen i Bodø, slik at vi kunne
få hjelp og støtte derfra.
I laugets lokaler i kjelleren på universitetet er
det første brygget tappet på resirkulerte flasker
og står nå og godgjør seg. Her er alt av utstyr
studentene trenger for å brygge sitt eget øl, men
fortsatt er det mye som trenger å komme på
plass.
– Det som begrenser antallet medlemmer vi kan
ha nå er det med lokaler. Vi har ikke vann her vi
er nå, det må vi hente en annen plass i bygget, så
det er noe vi håper drift og SOB kan hjelpe oss
med. Og så trenger vi mer plass hvis vi skal ha
mer utstyr. Jo mer utstyr vi har, jo lettere er det
å ha flere brukere på en gang. Laugets framtid
er veldig avhengig av hjelp fra folk på huset, når
det gjelder vann og romkapasitet. I og med at vi
er helt i oppstartfasen er det fortsatt ikke optimale forhold, sier Kleppe.

Ingen gentlemen’s club

Ølbryggerlauget er åpent for samtlige studenter
som ønsker å lære mer om ølbryggerkunsten.
Per i dag teller lauget 15 medlemmer, hvor flere
har erfaring med ølbrygging som de mer en
gjerne lærer videre til andre.

– Vi er veldig interessert i nye medlemmer med
erfaring som kan hjelpe det nye styret, men det
er ingen forutsetning. Her kan alle bli medlem,
og så lærer vi sammen og av hverandre underveis, sier Kleppe, som understreker at dette ikke
må bli en gentlemen`s club, og at flere jenter er
ønskelig.
Som medlem har du tilgang til utstyr og veiledning, og det eneste som trengs for å sette i
gang er ingredienser, som medlemmene selv må
sørge for. Det planlegges også kurs og seminarer
etterhvert, hvor alle er velkomne.

Vedtekter og medlemskap

Vedtektene til ølbryggerlauget sier at de skal
fremme utbredelsen av en sunn drikkekultur,
bygd på gamle norske og kontinentale tradisjoner og skikker, og jobbe for en høy faglig
og håndtverksmessig standard blant klubbens
medlemmer.
– Klubbens motto er ”Small quantity, high quality”, smiler Kleppe.
Framtidige medlemmer finner alt de trenger
av informasjon på hjemmesiden til SOB, og
på Bodø Akademiske Ølbryggerlaug sine facebook-sider.
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semesteravgiften
de viktigste pengene du som student betaler

fordi de går tilbake til deg selv

Ønsket av passasjerer: Nå kan du bruke denne når du skal betale på sentrumsbussene i Bodø.

Dra kortet på bussen
Busspassasjerer i Bodø har
lenge ønsket å betale med bankkort på bussen. Nå har Nordland
fylkeskommune og Nordlandsbuss gjort dette mulig.
Tekst og foto: Martha Antonie Horrigmo
E-post: marthaifartha@hotmail.com

I begynnelsen av juni fikk bybussene i Bodø
betalingsterminal for
bankkort. Dette gjør
det enklere å betale
for bussbilletter enn
tidligere.
Det har vært mulig
å betale med kort på
ekspressbussene helt
siden Nordland fylkeskommune overtok
markedsansvaret for
Nordlandsbuss i 2010.
Nytt siden i sommer Roger Stensen, ser på de nye
betalingsterminalene som et
er at du nå også kan be-stort løft for Bodø-bussene.
tale med kort på bybussene.
– Vi har hatt betalings terminaler på noen busser ganske lenge, men de terminalene som nå
har kommet på alle bussene er integrert med
billettmaskinen. Det gjør betalingen mye mer
effektiv, og dette har vi ikke hatt tidligere, sier

Roger Stensen, Driftsdirektør i Nordlandsbuss.

Etterlengtet av publikum

Det nye betalingssystemet er innført av to
grunner.
– Først og fremst har det vært et etterlengtet
krav fra publikum å kunne betale med kort. I
tillegg har selskapet hatt et sterkt ønske om å redusere kontantbeholdningen i bussene, og betalingsterminalene er et godt steg for å få til dette,
fortsetter Stensen.
- Nordlandsbuss har fått over 100 betalingsterminaler, som er et kjempestort løft, sier han.

Kjøp busskort

Busselskapet har gjort seg mange erfaringer
med det nye betalingssystemet.
– Vi erfarer at betalingsautomatene er veldig
mye i bruk, og når mange skal bruke kort samtidig kan dette ta litt tid. Særlig på vei ut fra flyplassen kan vi lett bli forsinket om mange betaler med kort. Vår store oppfordrning er at de
som er daglige bussbrukere bruker kortterminalene til å kjøpe seg busskort. Enten periodekort
eller verdikort. Disse kan kjøpes og fylles på på
buss eller bussterminal, og påfylling av penger
kan også gjøres på 177nordland.no, sier han.

• helsekassen
• samfunnet

har jobbet med dette.
– I løpet av to månedene vil 32 busser bli utstyrt
med en validator nr. to bak i bussen. Det er på
bybussene trykket er størst, og validatoren vil bli
installert på rute 1, 2, 3 og 4.

• rådgivningstjenesten

Fornøyde studenter

• studentorganisasjonene

Mats Pettersen studerer organisasjon og ledelse
ved Universitetet i Nordland. Han er veldig fornøyd med det nye betalingssystemet på bussene
i Bodø.
– Jeg synes det er helt fantastisk. I Tromsø for
eksempel, tilbyr de ikke å betale via kortautomat. Hvis du ikke har kontanter på bussen, blir
du stående igjen på holdeplassen, sier han.
Økonomi og ledelse-student Marthe Helgesen
er også positiv til betalingsterminalene.
– Det nye systemet gjør det lettere å betale på
bussen. Det er veldig greit å slippe å gå med
penger i lommeboka hvis man for eksempel skal
kjøpe periodekort, sier hun.

Ny validator

For å effektivisere påstigning i buss ytterligere
blir det snart også mulig å gå på bussen via bakdøren. Terje Andersen, gruppeleder for driftsystemet samferdsel i Nordland fylkeskommune

Her ser du hva pengene går til:

Fornøyde: Studentene Mats Pettersen og Marthe Helgesen er
begge glade for bankkortterminal på bussen.

• det lille ekstra - hytte, ski, sykler,
fiskeutstyr, mopeder m.m
• støtte til idrett og kultur for studentene
• kontingent til Norsk studentorganisasjon

Fadderperioden i bilder
Foto: Fadderperioden 2013
Foto: Anders Rossvoll (Hollywoodfesten)
Foto: Mads René Trellevik (DDE-konserten)
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Det er trist, men
jaggu på tide!
Sportsleder

N

å er Ventus endelig tilbake, og
første magasin dette semesteret
betyr en travel sportshverdag. Norsk
fotball nærmer seg slutten, og Bodø
kan se tilbake på fotballsesongen
med et stort glis!

B

odø/Glimt er som de fleste vet
klar for Tippeligaen. I skrivende
stund er det bare urealistiske teorier
som kan hindre de helgule fra opprykk. Endelig skal guttene opp mot
de store, og der kommer de heller
ikke til å gjøre seg helt bort. Tvert
imot.

P

å kvinnesiden har også Bodø
hatt suksess. Grand Bodø leder
1. divisjon og er på god vei mot
opprykk. Med det vil Bodø igjen bli
en stor sportsby med Grand, Glimt
og BHK i toppdivisjonene, og med
gode muligheter for å gjøre det bra.

S

elv om det nå nærmer seg pause
for fotballagene våre, kan man
bare vente til en vanvittig artig sesong til neste år. Den som venter på
noe godt, venter ikke forgjeves!

Sigve Kvellestad
Sportsredaktør

Drillo er vekk, Høgmo er «The chosen one».
«Endelig» sier jeg, «trist» sier mange.
Drillo var stor på 90-tallet, og gjorde ting med
laget som virker helt fjernt i dag. Vi var et av verdens beste landslag. Vi slo de store nasjonene.
Det er dette vi elsker Drillo for. Og det er mest
sannsynlig dette som er grunnen til at han har
fått sitte så lenge som han har gjort.
Nå er han endelig borte. Den tragiske fotballen
med de tragiske resultatene har gjort folk flest
frustrert. Jeg må si at jeg har vært møkk lei den
fotballen lenge. Nå er Høgmo inne i varmen.
Helt klart en bedre løsning enn Drillo, og ingen
bombe at de endte opp med han. Han har vært
involvert i NFF før, og hadde stor suksess med
kvinnelandslaget. Om dette er gode nok argumenter får dere vurdere selv. Det som derimot
er et godt poeng er at Høgmo er gammel. Det
er de eldre trenerne som skal trene landslag.
Høgmo er 53 år (54 i desember). Unge trenere
som Deila og Solskjær trenger å trene et lag som
spiller mange kamper i løpet av et år. Som landslagssjef leder man et lag, hvor man henter inn
spillere, setter de sammen og leder de i noen få
kamper.
Deila hadde nok vært det beste norske valget. I
hvert fall i mine øyner. Med han hadde vi fått
festlig fotball og jeg er helt sikker på at resulta-
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Ny leder for BOSI

tene ville blitt langt bedre enn med både Drillo
og Høgmo. Han har tatt Godset fra å være ingenting til å bli en reell tittelkandidat. Samtidig
kjenner han til mange av våre fremtidige stjerner, da ekstremt mange av dem spiller i Strømsgodset i dag. Men nå er det en gang slik at Deila
ikke har ønsket seg jobben som landslagssjef,
noe som er veldig forståelig. Med Strømsgodset får han suksess. Det får nok veldig få trenere
med Norge.
Solskjær har også vært nevnt som et alternativ
til landslagsjobben. Han avkreftet egentlig aldri
seg selv som landslagssjef, men det skal sies at
han hele veien har virket relativt bestemt på å
bli værende i Molde. Jeg mener at også Solskjær
hadde vært et bedre alternativ enn Høgmo. I tillegg har Solskjær et stort navn i Norge, og optimismen rundt laget hadde fått en stor vekst.
Når verken Deila og Solskjær var tilgjengelige,
og valget falt på Høgmo, skulle jeg gjerne sett en
utenlandsk trener komme inn. Av en eller annen
merkelig grunn er dette fyfy i Norge. Jeg mener
det helt klart burde vært et tema. Det er sikkert
en god utenlandsk trener som ville tatt utfordringen med det norske landslaget. Dersom vi
hadde gitt han en god slump med penger. Jeg
hadde gått for en utlending.

Sigve Kvellestad

Sjefen: Helge Solberg skal styre showet i Bodø Studentidrettslag det kommende året.							

Vi tok en prat med den nyvalgte
lederen Helge Solberg.
Tekst: Torstein Bjørkås
E-post: torsteinbjorkas@outlook.com

Solberg ble valgt på den ekstraordninære generalforsamlingen til BOSI onsdag 25. september.
Tredjeklassingen studerer til vanlig på idrett, og
gleder seg til å ta fatt på jobben.
Hvordan føles det å bli valgt til ny leder for
BOSI?
– Det kjennes veldig bra. For meg som studerer
idrett er det fint å få et innblikk i hvordan slike
organisasjoner fungerer.
BOSI har et variert aktivitetstilbud å bryne seg
på for de som er interesserte
– Vi har alle de vanlige ballidrettene som fotball,
volleyball, håndball, basket og squash, i tillegg
til blant annet svømming, klatring og langrenn.
Vi prøver ellers å få inn et spennende alternativ
i dykking.
Hvorfor vil du anbefale folk til å bli med på
idrett i regi av BOSI?

– Det er viktig sett fra et helseperspektiv, og det
er en fin avkobling fra studiehverdagen. I tillegg
er det veldig moro og et godt miljø.
Han har også en oppfordring til alle studenter
som føler at dagens tilbud ikke er noe for akkurat deg.
– Dersom du lurer på noe, eller har et engasjement rundt en idrett vi ikke tilbyr, så er det bare
å stikke innom kontoret mitt v/Akademika. Vi
skal alltids klare å få ordnet et opplegg, avslutter han

Foto: Torstein Bjørkås

– I fjor var det en veldig fin vinter i Bodø, så vi
håper på det samme i år.
Valestrand understreker at tilbudet er for alle, og
at det ikke er nødvendig med tidligere erfaring
med ski på beina.
– Det er absolutt ikke noe ferdighetskrav for å
bli med i gruppa. Det er bare til å hive seg med
hvis man er glad i å gå på ski, eller er ute etter
nye erfaringer i et godt miljø.

Nye muligheter

Vegard Valestrand står bak det nystartede langrennstilbudet til BOSI i år. Han startet opp et
opplegg for folk som vil gå på ski, da det ikke
fantes noe fra før av.
Hvilket tilbud kan de nysgjerrige vente seg?
– Det vil hovedsakelig bestå av skigåing. Vi vurderte å legge inn annen trening, men vi kom
frem til at det å få gått på ski var det viktigste.
Tilbudet kommer nok ikke i gang før i januar
når snøen har lagt seg, men studentene kan
sannsynligvis glede seg til fine forhold etter
nyttår.

Gleder seg: Vegard Valestrand setter i januar i gang BOSIlangrenn.			
Foto: Eirik Valestrand
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Sofagruppe frem for sykkelgruppe
Oktober 2013

– Har UiN Norges
lateste studenter?
Tekst og foto: Erik Eikebrokk
E-post: vaneik@itempo.no

Med 6000 studenter og 600 ansatte, skulle en
tro sykkelparkeringen utenfor hovedinngangen på Universitetet i Nordland flommet over
av Diamanter, DBS’er, Nakamuraer, Intrudere
og dyre landeveisdoninger med tynne hjul og
elektronisk giring.
Sannheten er uheldigvis en annen. I morgenrushet før tirsdagsfrokosten telles totalt 46
sykler foran UiN og Politihøgskolen. Tabloid
regneformula tilsier at kun 1% av ansatte og
studenter sykler til universitetet. Noen meter
bortenfor utgjør bilparkeringen en umiddelbar og avslørende kontrast: Den er smekkfull.
Også kjøpesenterparkeringen 100 meter lenger nede i gata er proppet med studentvrak
og billige lavbudsjettsbiler.
Akersgatekonklusjonen er spekulativ, men likevel skremmende.
Med inspirerende tungrockmusikk på øret
tramper jeg avgårde på veien mot Kjerringøy.
Vinden river og sliter i US Postal-skjorta, og
ikke helt ulik sykkelkongen Lance Armstrong,
føler jeg meg uovervinnelig. Tråkkfrekvensen
økes bekymringsfritt, til tross for at gjennomsnittsfarten allerede ligger over 30 km/t.
En skulle tro strekningen, som er kjent som
Norges 3. flotteste, ville være et opplagt løypevalg for både seriøse syklister og hobbymosjonister på jakt etter den perfekte
sjekkekroppen. Men i løpet av 5 mil og to timer på sykkelsetet, er de eneste likesinnede
jeg møter, to jagerpiloter på hemmelig oppdrag.

mot havet, hytter med neven mot vinden og
spytter værgudene imot. Noe jeg raskt innser
er en tabbe.
Rundt et dobbelbord i kantina på UiN sitter sju
studenter og gafler i seg kantinemat og kioskdrikke. De har kroket rygg og lutende holdning, tydelige symptomer på dårlig
ergonomisk kroppsføring og fraværende kjernemuskulatur. De imøtekommer meg med
store smil når jeg flasher pressekortet, men
flekker tenner og reiser bust når mine antydninger avslører dem som protagonister i studentmagasinets kritiske trimdrama.
De viser seg raskt å ikke være de eneste som
avviser konfrontasjon med det ublu temaet.
Kjensgjerningen alle tydeligvis kjenner til,
men som ingen ønsker å snakke utdypende
om:
At UiN-studenter vier mosjon og sunne vaner
lite oppmerksomhet. Og at selvransakelse er
et fremmedord som ikke googles for ofte.
Jeg henvises til BOSI. Bodøstudentenes
Idrettslags webside ligger på det nærmeste
brakk og underbygger at idrett og mosjon er
noe som kun står på sakslista for ukultur.
Idrettslaget tilbyr 13 aktiviteter, og bare 8 av
dem oppgis med kontaktinformasjon. Sykling
er ikke engang nevnt. I forrige utgave av Ventus oppfordret studentleder Bjørn-Åge Nilsen
studenter til å finne på nye aktiviteter, og bidro med sitt eget luftige forslag.
– Om nokon eksempelvis vil danne ein
dykkarklubb, skal dei få lov til det, sa Nilsen.

Et halvt år etter har UiN fortsatt ingen
dykkerklubb…
Sjumannsbordet svelger unna osteloffen,
skyller ned kokosbollene med Pepsi Cola og
bruker hvite servietter som ansiktsskrubb for
å redusere fettprosenten rundt matsluket.
Idet korpulente kropper vrenges ut av møblementets magnetiske kraft og gammel svette
pipler frem fra hårrøttene, mistenker jeg kraftanstrengelsen for å være dagens første og
siste treningsøkt. Studentene loffer umotivert
mot utgangen med wienerbrødskam og sofasavn hengende over seg.
Hvordan kan det ha seg at jeg kan sykle i timevis i Nordens mest naturskjønne omgivelser uten å møte en eneste medstuderende
pedaltråkker? Er ikke veiene tilrettelagt for
sykkel? Er treningskulturen i Bodø en vits? Er
studentene late og skolen for krevende? Eller
prioriterer nordlendinger dyre treningssenter og rølpete utelivsaktiviteter fremfor gratis
samkvem med naturen?
Idet jeg sykler over den kritthvite målllinja ved
trafikkkrysset på Grønnåsen, reiser meg fra setet, kysser Cecilie-korset som skrangler over
brystkassa, gjør tvetydige tegn mot gudene
og hever armene over hodet i triumf, er det
likevel med en viss bismak.
For det er sant som de sier. Seier smaker ikke
like godt alene.
Hva blir det neste, BOSI? Sykkelgruppe eller
sofagruppe?

Duoen holder formen ved like i høylandet
over Bodø-halvøya, og er snar med å skryte av
den geografiske prakten.
– Dere er utrolig priviligerte som har slik fantastisk natur her oppe, sier “Jørgen” med overdreven innlevelse og patos.
Fra toppen av Keiservarden går ferden 3,5 mil
videre i bitende ruskevær fra kysten og stiv kuling imot. Energitanken er halvtom og jeg gjør
180 grader vendereis, med forventninger om
medvind og rekordhøy fart hjemover. Stort
er derfor sjokket når motvinden er like brutal
hjem som den var på tur ut. Jeg kikker bryskt

Ensom sykkel: Utenfor hovedinngangen på UiN flommer det ikke over av sykler.
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– Det er mye
følelser i meg
Han vant Champions League med storklubben THW Kiel i 2005. Nå er Børge
Lund tilbake i moderklubben som spillende trener.
Tekst og foto: Vetle Nielsen
E-post: vetle.ventusmedia@gmail.com

11 år har gått siden bodøværingen sist spilte i blått og gult.
Etter at svenske Jesper Svensson trakk seg som trener etter
forrige sesong, ønsket BHK å få sin gamle elev tilbake til Bodø
for å lede laget som spillende trener. 14. september gjorde
landslagsspilleren comeback foran 2400 tilskuere i Spektrum,
i en kamp som endte med 23-20-seier mot Nøtterøy.
Lund har skrevet under på en treårskontrakt med BHK, og
forteller at det er emosjonelt å være tilbake i Bodø.
– Jeg føler at dette er litt min by. Det er mye følelser, eierskap
og klubbtilhørighet som gjør at jeg ikke ville ha byttet ut det
her mot noe annet, sier han.
Ventus var til stede under den andre seriekampen mellom
BHK og Elverum i Bodø Spektrum 18. september. 1800 tilskuere var på plass i hallen for å heie frem gutta mot de regjerende mesterne. Kampen endte med en knallsterk 31-27-seier
til hjemmelaget, som dermed har fått en perfekt sesongstart
med fire poeng på to kamper. Lund var ikke veldig opptatt av
at det var fjorårets seriemester som ble slått i Spektrum.
– Det spiller ingen rolle. De vant serien i fjor, så sånn sett så
står alle lagene på «scratch» når sesongen begynner igjen. Det
er godt å få vist publikum og samtidig bevist for oss selv at vi
har mulighet til et godt resultat mot alle lag, sier landslagsspilleren. Han spilte en god kamp i midtforsvaret, og viste også
klasse ved enkelte anledninger i det oppbyggende spillet.

Skryter av publikum
På hjemmebane: Børge Lund er
endelig tilbake i moderklubben.

Veteranen er vant til å spille viktige håndballkamper mot store

folkemasser både i Danmark og i Tyskland. Han synes likevel det
er noe helt spesielt å være på hjemmebane.
– Det er stort å få spille i Bodø foran så mange tilskuere og med
så mye trøkk. Det gir meg mye mer å få det her hjemme i moderklubben enn noen andre steder, forteller Lund. Hele 4200
personer har vært inne i hallen i løpet av årets to første hjemmekamper, noe Lund mener betyr mye for lagets prestasjoner.
– Det ser du jo i dag (mot Elverum, red.anm). Hadde det vært
200 her kunne resultatet ha sett annerledes ut. Publikum gir oss
ufattelig mye energi. Sånt sett er vi jævlig heldig, skryter han.
Landslagsspilleren har lært mye gjennom en lang periode som
utenlandsproff. Han forteller at han har gjort enkelte forandringer i BHKs treningshverdag, men at det ikke er gjort noen store
omveltninger.
– Det er ikke gjort noen store grep, men enkelte ting har jeg fokusert mer på. Vi prøver å utvikle det etablerte angrepsspillet, at
vi blir enda skarpere og mer uforutsigbare. Vi har også lagt mye
vekt på løping, for vi skal holde et høyt tempo, forteller han.

- Bidrar med mye

Det er ikke bare publikum som setter pris på veteranens comeback i klubben. Spillergruppa er også storfornøyd med å ha Lund
tilbake i miljøet.
– Han kommer med utrolig mye ny kunnskap. Han bidrar med
så mye nytt som vi kanskje ikke har kjent til. Det er viktig å ha
en sånn spiller på laget, både som trener og som spiller. Det er
viktig å ha en trener som kan formidle ved å snakke, men han
kan formidle ved å spille også. Det synes jeg er kjempeviktig,
forteller Binai Aziz.
Han får støtte av keeperkjempen Joachim Christensen. Han ble
kåret til hjemmelagets beste spiller i seieren mot Elverum, etter
nok en praktkamp bakerst for de blå og gule. Han forteller at
Lund har bidratt positivt til å fornye enkelte områder av spillet.
– Vi bygger videre på spillet vi hadde tidligere, med for eksempel
noen få endringer forsvarsmessig. Angrepsmessig har vi derimot
et helt nytt spill. Vi er kanskje litt bedre til å bruke den enkelte
spillers kvaliteter, sier dansken.
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#Whatdoesthefoxsay
KULTURleder

H

østen er godt i gang, og mange
av oss har begynt på et nytt
semester. Da forhåpentligvis med
motivasjonen på topp. Hverdagen
har tatt over for sommerens late
feriedager. Men til tross for at vi går
mot mørkere tider med en jevnt
synkende temperatur og kaldere
dager er det noen lyspunkt i sikte
som kan hjelpe hvis motivasjonen
tar en ubeleilig ferie.

D

enne høsten har Bodø city mange deilige events på tapeten.
Det er ikke bare musikk som diskes
opp for publikum. Neida, både
teater, film og festivaler kan vi alle
se frem mot. Rett og slett noe for
hver en smak.

For et hysteri. Uansett hvor du snur deg så dukker det opp ett eller annet om den det j**la reven. Den er overalt. Den er på VGnett, den på
Facebook, den er til og med på Dagsrevyen. Ja,
på Dagsrevyen, der man forventer å få seriøse
og viktige nyheter. Der dukket denne forbanna
sangen opp igjen. Denne gangen fordi Trondheimssolistene har bestemt seg for å gi den en
klassisk vri. 10 000 poeng til redaksjonen til
Dagsrevyen, det var virkelig noe verden hadde
godt av å få vite. Terrorangrep i Kenya, hvem
bryr seg om det? Er det noen som har funnet ut
hva reven sier?

Fox» å gjøre. Er det virkelig noen der ute som
er så dumme? Hva skal de egentlig med et revedukkehode?

Barn har lært seg koreografien til musikkvideoen og danser til den ute på Karl Johan klokken
07.45 om morgenen på God Morgen Norge. Det
var akkurat det jeg trengte da jeg stod opp, litt
mer revesang. Noen har stjålet hodet til revefrieren til reveenka, Ivo Caprinos dukke har mistet
hodet. Det mistenkes at dette har noe med «The

PS: Reven sier ikke noen ting. Den kan ikke
snakke, den uler.

Ylvis har virkelig skutt gullfuglen, det er det liten tvil om. De er nå på billboard-lista i USA, de
har vært på The Ellen Show, de har vært stjerner
på utdelinger i USA. De tjener grovt. Men jeg er
så sinnsykt lei av å ha den sangen på hjernen.
Den sniker seg opp på meg, når jeg minst venter
det. I dusjen eller mens jeg lager middag. Nå er
det nok! Vi har alle fått med oss at ingen vet hva
reven sier.

Peace out.

Katrine Bragstad

P

ersonlig har jeg allerede merket
av flere datoer i kalenderen. Særlig gleder jeg meg til konserten med
Jonas Alaska på Sinus og Thomas
Dybdahl som kjører sitt show i
kulturhuset. Begge kommer til Bodø
i løpet av oktober måned og gir oss
”that great october sound”. Det er
selvfølgelig ikke bare oktober som
høster de gode kulturopplevelsene, de resterende høstmånedene
er også fulle av godbiter. BHCF
(Bodø hardcore-festival), Lissie og
standup-kongen, Dagfinn Lyngbø,
er bare et knippe av høydepunktene
man kan trekke frem.

S

å med andre ord er det bare å
følge med på hva som skjer fremover. I denne utgaven av Ventusmagasinet har vi valgt ut fem tips
til hva du bør få med deg innenfor
både konserter, filmpremierer, ny
musikk og serier.

Julie Bendos
Kulturredaktør

Anmeldelse:

Peter og ulven med Bodø Sinfonietta
Anmeldelse: Fride Næss Nonstad
E-post: fride.n_nonstad@hotmail.com
Høstens barnekonsert med Bodø Sinfonietta
er i år en helt spesiell opplevelse, både for store
og små. I 2006 gikk Norge, England og Polen
sammen og lagde en animasjonsfilm basert på
det russiske eventyret Peter og ulven og musikken med samme navn av Sergei Prokofievs. Det
er også dette konserten baserer seg på.
På en storskjerm vises den stumme animasjonsfilmen Peter og Ulven, mens orkesteret akkompagnerer med musikken. Det som gjør dette til
en helt spesiell opplevelse er hvordan instrumentene forteller historien. Prokofiev har komponert et stykke hvor hvert instrument spiller en
rolle. Strykerne er Peter, hornet er ulven osv.

Dirigent Cathrine Winnes Trevino åpner konserten med å gå gjennom alle karakterens instrumenter og melodier. Dette gjør det enklere
å forstå tanken bak musikkstykket og filmen,
samtidig som det blir morsommere å følge med.
Peter og ulven er en kort animasjonsfilm på
rundt 30 minutter og selve forestillingen er ikke
lengre enn 40 minutter. Likevel er dette nok; orkesteret har en utrolig energi som smitter over
på publikum. Man ser at de koser seg med dette
humoristiske eventyrstykket og samspillet mellom film og musikk fungerer perfekt.
Selv om det er en barneforestilling fungerer
den godt for store også. Musikken er vakker og
interessant, mens filmen er godt laget og spennende. Som eneste 20-åring storkoste jeg meg
blant barneskoleelever og besteforeldre. Og der-

som Bodø Sinfonietta gjennomfører flere slike
forestillinger bør du som student også dra dit!
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beste låt

Tekst og foto: Fride Næss Nonstad og Synne Mauseth
E-post: Synne_Mauseth@hotmail.com

Midt-Norge hadde stemt fram Kristian Knutli,
Kjersti Kveli, Government, Fastlane Flower,
Thank You, Yes Please og SKA-frikatil regionsfinalen. For SKA-frika førte Bandwagon med seg
en stor opplevelse og en fin arena de kunne vise
seg fram på, samtidig som de ble kjent med nye
mennesker de også kunne lære av. Stemningen
backstage var noe preget av nervøsitet og spenning. Dette kom mye av betydningen av konkurransen, men også respekten for de andre artistenes musikalske talent. - Konkurrentene er insane
flinke. Jeg har flere favoritter, og synes låtene er
kjempebra, sier Regionsfinalist Kristian Knutli.
Etter to timer med mye bra musikk og et storfornøyd publikum ble vinnerne, Fastlane Flower med låta ”Monkey Buisness”, kåret. Juryens
begrunnelse for at metallbandet vant, var deres
kraftfulle og energiske uttrykk sammen med en
god låt.
– De ga oss en kjempeopplevelse og hele juryen var enstemmig, sier Gunnar Greve. Da vi
snakket med bandet tidligere på kvelden for-

talte de at å vinne ville vært helt fantastisk for
bandet. Det ville gi en helt unik sjanse i forhold til deres musikksjanger. Å spille metall på
en arena som Bandwagon var helt fantastisk.
LidoLido var en av headlinerne under den
midt-norske regionsfinalen i Bodø spektrum.
Vi møtte han etter en vel gjennomført konsert.
– Jeg er veldig fornøyd med konserten, koste
meg og hadde det gøy, smiler han fornøyd. Han
mener at et arrangement som Bandwagon er en
kjempeflott plattform som setter lys på up and
coming artister, og han kunne absolutt meldt
seg på dersom han var en uoppdaget artist.
– Jeg skulle gjerne ha hatt en lang samtale med alle
sammen, lo han da vi spurte om han hadde noen
tips å gi til musikkspirer som ønsker å slå gjennom. - Men det viktigste er å ikke høre på noen,
ikke lese kommentarfelt, gjør kun det du synes
er gøy. Jeg lager musikken for min egen del, uten
å tenke på det kommersielle er alltid den folk liker best. Det blir mer genuint og ekte, sier han.
Artistens planer framover forandrer seg fra dag
til dag.
– Jeg spiller min siste konsert i morgen, før jeg
reiser til USA for å jobbe med mitt neste album.
Alt går veldig fort når jeg skaper ny musikk og
plutselig synes jeg det jeg lagde for tre måneder
siden ikke er bra nok nå. Jeg sliter med å holde
følge med meg selv, men nå skal jeg kun konsentrere meg om ny musikk og kose meg, sier
LidoLido før han avslutter med å konstanterer
at dette har vært en super kveld og at han alltid
koser seg i Bodø.
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Fra barne-tv
til stand-up

Jonna Støme (35) mener det mest
absurde han har opplevd som komiker
er muligheten til å få reise rundt i hele
Norge. Sammen med Henning Raae (22)
fylte de Samfunnet med latter den 22.
august.

Underholdt: LidoLidos ”Turn Up The Life” fikk publikum til å danse.

Fredag 27. september var det
duket for den midt-norske regionsfinalen av Bandwagon i
Bodø spektrum. Det ble en vellykket og stemningsfull kveld
med godt publiksumsoppmøte, Gunnar Greve som konferansier og mye god musikk.

Oktober 2013

Tekst og foto: Mats Vederhus
E-post: afr0@afr0games.com

FAKTA
Bandwagon er en årlig musikkonkurranse hvor Norges beste låt skal kåres. Dette
er tredje året konkurransen arrangeres av
Amedia og Rock City.
Konkurransen har et lokalt fokus og
artistene legger selv ut låter på sine lokalavisers nettsider, som igjen sender sin
beste låt videre til en av de 12 regionsfinalene. Disse har blitt holdt gjennom hele
september over hele landet.
Den nasjonale finalen avdekkes i Namsos 16. November. Da vil det være 14
artister i kampen om oppfølging fra et
stort plateselskap, eksponering i strømmetjenester, spillejobb på Norwegian Wood i
2014, faglig oppfølging av Rock City og en
stor markedsføringspakke i Amedias over
60 aviser.

I det siste har Jonna bare drevet med stand-up,
selv om han også er kjent blant annet fra barneTV på NRK.
– Når jobben din er å dra på guttetur, skjer det
alltid noe gøy. Det er mange som har vanlige
jobber, og spør kona en gang i året om de kanskje kan få lov til å dra på en tur. Jeg gjør det
hver helg, og det er veldig, veldig morsomt, sier
Jonna.
I motsetning til Jonna, er makker Henning Raae
veldig fersk i gamet.
– Det er touch and go, absolutt. Jeg gjør det fordi
jeg synes det er morsomt, og trives med settingen.
Han bedyrer at det alltid er morsomt å treffe nye
mennesker.
– Det er alltid kult å treffe folk som en har sett
på TV og har hørt noe om, og som en vet gjør
en utrolig god jobb innenfor det miljøet en selv
ønsker å være en del av.
Raae mener også det er hyggelig å få være med å
tilrettelegge for en bra kveld.
Det var forhåndssolgt 240 billetter, pluss gjesteliste, noe som var ny rekord for Stand-up Bodø.

Foretrekker stand-up

Jonna har erfaring fra både TV og stand-up, og

han påpeker at det fine med stand-up er at man
får umiddelbar tilbakemelding.
– Hvis du lager et TV-program, så kan du spille
det inn, så skal det klippes og det blir sett et år
etterpå – og så får du vite at publikum hater det.
I stand-up kan man ta en vits – funka ikke den!
Så du kan tilpasse deg der og da, og det er det
som er det fine med stand-up – det er direkte.
– Fattige nordmenn går ikke på stand-up
Til forskjell fra det mange kanskje skulle tro, er
ikke denne gjengen bare opptatt av sex, øl og humor. Politikk er et av emnene som opptar dem
mye, selv om det ikke alltid kommer til uttrykk
når de står på scenen.

år som komiker, må Jonna tenke seg om. Stillheten legger seg backstage, det er tydelig at de
andre er interessert i å høre hva som kommer.
– I Lofoten, Leknes... det var faktisk veldig absurd! Jeg skulle surfe, og måtte gå med våtdrakt
og surfebrett over snøfonner for å komme meg
ned å surfe. Det er kanskje ikke sånne supermorsomme ting jeg husker på, men absurd er
det jo, det der å reise rundt i Norge. For de fleste
nordmenn drar jo til utlandet når de har ferie,
mens som komiker får du sett hele landet.

Det er veldig vanskelig å snakke om politikk i
Norge, fordi folk er ikke engasjert, mener Jonna.
– I USA er det mange folk som snakker om politikk, fordi publikum er oppdatert på politikk.
Det er fordi politikken preger livene til folk så
veldig. I bunn og grunn går forskjellen ut på at
det finnes mange fattige amerikanere, og få fattige nordmenn. Fattige nordmenn går ikke på
stand-up.

Lofotsurf

På spørsmål om hva som er det morsomste,
eventuelt mest absurde han har opplevd etter 13

Morsomt: Selv om Raae er veldig fersk i stand-up
miljøet, synes han det er utrolig gøy , og trives godt
med jobben som komiker.
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Kong Halvdan av

parken
Parkenfestivalen er nok ikke best
på musikk blant de norske festivalene, men kanskje den
beste på stemning. For
parken har virkelig
blitt en folkefest
midt i byen.

Jubel: Publikum storkoste seg med musikken som kom
fra scenen.

Tekst og foto: Øystein Mathisen
E-post: mathisen_@hotmail.com

Allerede syv og en halv måneder før Parkenfestivalen startet var den utsolgt. Noe som vitner
om stor interesse blant bodøfolk. Etter fjorårets
festival ble det mye kritikk rundt musikken og
artistene som hadde blitt hentet inn. Årets festival hadde tydeligvis tatt den kritikken alvorlig,
og har derfor sydd sammen et allsidig program
som skulle kunne glede alle fra hiphop-entusiaster, hardbarka rockere og rolige festivaldeltakere.
Årets store attraksjoner var det australske rockebandet Nick Cave and the bad seeds og rapperen 50 Cent som avsluttet hver sin dag. Begge
leverte solide konserter som virkelig levde opp
til de høye forventningene slike artister kan
skape. Andre artister som må nevnes er den
lokale bodøgutten Morten Abel som gikk tidlig
på scenen, men som skapte liv likevel. Det norske hardrock bandet Kvelertak imponerte også,
og når de gikk av scenen hadde selv de som satt
øverst i bakken nedsatt hørsel og bakoversveis.

Atmosfæren

Parkenfestivalen har etter hvert blitt en festival
for de voksene i alderen rundt 35 år. Atmosfæren er hyggelig og behagelig, men kanskje ikke
så spent og elektrisk som mange andre festivaler.
Folk sitter i ro og noenlunde komfortabelt i bakken foran hovedscenen, mens de drikker øl og

Headliner: 50 cent var trekkplaster og leverte virkelig varene.

snakker med bekjente. Samtidig er det mulig å få
den intime konsertopplevelsen helt framme ved
scenen hvis det er det man ønsker, men dette er
blitt en festival for de voksne.

Kongen av Bodømusikantene

Et av Parkens store høydepunkt var nok Halvdan Sivertsen. Med en god blanding av humor
og budskap leverte han en time med topp musikk. Konserten åpnet med en av han mest folkekjære sanger nemlig «Kjærlighetsvisa» der Halvdan sto alene på scenen med kun en kassegitar.
Halvdan slo også et slag for miljøet med sangen

«Høre tell på jorda» og noen velvalgte ord. Denne dagen i parken var Halvdan i toppform og
leverte en konsert som skapte enorm stemning
og glede. Folk sang og danset med fra toppen av
bakken og helt ned til scenen.
Dersom du ønsker å dra på Parkenfestivalen til
neste år må du huske å være tidlig ute, for billettene går fort og kanskje før headlinerene til og
med er annonsert. Dermed kan man ikke være
helt sikker på hvordan musikkopplevelsen blir,
men festivalopplevelsen er nesten garantert.
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I år kan du se lyst på høsten
– Dette er hot i høst.
Tekst: Regine Boym
E-post: regine.ventusmedia@gmail.com

I år består fargepalletten av svart, burgunder,
mørk grønn, blå, hvit og rosa. Ja, i år kan du
gjerne satse på et lyst plagg. Enten det er en lue,
genser eller jakke. Den lyse rosafargen gir det
lille ekstra til et ellers så mørkt høstplagg. Menn
bør satse på de mørke fargene, men ikke vær
redd for å ekperimentere med farger som grønt
og blått.
Materialer som skinn og ull er alltid hot om
høsten. Både stramme og baggy skinnbukser er
fint. Hvis du ikke er helt komfortabel med store
mengder skinn, kan du satse på et par hansker.
Ull er ikke bare trendy om høsten, men også
praktisk. Invister i plagg som holder deg varm.
Husk at lag på lag alltid funker, både for damer
og menn. Miks forskjellige materialer.
Luer og skjerf er et must når temperaturen kryper mot minusgrader. Den populære Carhartt
luen fra i fjor er ikke med oss i år. Sats heller på
en enkel lue uten logo. Husk, det er ikke kult å
fryse.
Vil du skille deg ut i mengden er leopardmønster kanskje veien å gå. Det er fremdeles hot.
Hva med et par boots med dette mønsteret? Ikke
vær redd for å utfordre komfortsonen.
På skofronten gjelder det fremdeles med boots
for både kvinner og menn. Husk at du finner
mange kule modeller som er föret.
Er du tøff, hopper du på trenden med de lårhøye støvlettene. Bare pass på hvordan du bruker de, det kan fort bli et litt uheldig antrekk.
Et høstplagg gjør seg også veldig med smykker.
Lass på med armbånd, eller et statementsmykke.
Plutselig blir antrekket et helt annet.

Høsten er her, og med en ny sesong kommer det nye
trender. Som vanlig er høstmoten dominert av store ullplagg, skinnmaterialer og mørke farger. Men, noen nye
elementer er det også.

Lena(bildet over og under): Frakk: Cubus. Skjerf: Bik Bok. Genser: Bik Bok. Bukse: Cubus. Clutch:
Cubus. Sko: Bianco.
Anders(bildet over og over til venstre): Skjorte: Jack&Jones. Genser: Cubus. Bukse: Jack&Jones. Sko:
Jack&Jones. Skjerf: Stylistens egne

Lena: Klærne: Bik Bok. Sko:
Bianco
Anders: Jakke: Cubus.
Skjerf: Cubus. Skjorte:
Carlings. Sløyfe: Carlings.
Bukse: Carlings. Sko:
Jack&Jones

Lena: Lue: Cubus. Jakke: Bik Bok. Cardigan:
Vila. Genser: Bik Bok.
Smykke: Vila. Bukse:
Cubus. Sko: Bianco.
Anders: Lue: Cubus.
Jakke: Jack&Jones.
Skjorte: Cubus. Genser: Carlings. Bukse:
Carlings. Sko: Bianco
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Det unge og lovende bandet
Thank You, Yes Please var i Bodø
for å delta på Bandwagon. De er
et fremmadstormende, men et
litt tilfeldig indiepop-band.
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Tekst: Ole-Fredrik Lambertsen
E-post: olefredrik.ventus@gmail.com

Fredag 27. august var det Bandwagon og
regionsfinale i Bodø. Der møttes vinnerlåtene
fra region midt-Norge. Thank You, Yes Please
med låten ”The Ships Swings Free” var ett av de
seks heldige som kunne reise til Bodø med mål
om å komme seg til den nasjonale finalen.
Nasjonal finale ble det ikke, men Ventus magasin
hadde uansett tidligere på dagen lyst til å finne
ut hvem dette trondheimsbandet var, og møtte
de nede ved moloen for en prat.
Thank You, Yes Please, som også går under
forkortelsen TYYP, består av kjæresteparet
Dennis Jektvik(21) på gitar og Synne
Grosberg(20) på munnspill– begge er vokal. I
bandet er også brødreparet Stian Johansen(21)
på bass og Krister Johansen(24) på trommer. I
tillegg til gitaristen Kenneth Barstad, som ikke
rakk å komme til intervjuet.
Bandet forteller at turen oppover ikke tilbydde så
mye fin natur på grunn av mørke, men bedyrer
at det ble fint mot slutten når det begynte å
lysne. Dog synes de det var litt langt
– Etter hvert ble det greit da jeg fikk meg toseter
å breie meg utover, skyter Jektvik inn.

To par i bandet
Thank You, Yes Please har ikke alltid vært disse
fem medlemmene, og brødreparet Krister og
Stian Johansen kom først senere inn i varmen.
– På folkehøgskolen så møttes vi en gjeng. En
helt annen gjeng enn den som er her nå. Det
er egentlig bare meg og Synne som er fra det
originale bandet. Slik vi er i dag, forteller Jektvik.
Johansen-brødrene ble med i bandet når
kjæresteparet returnerte til Trondheim etter
folkehøgskolen.
– De kjente hverandre fra før, og så trengte de
bassist og trommis. Ja, så hoppet vi bare på vi,
egentlig, sier Krister Johansen.
Bandet på fem huser to par - et brødrepar og et
kjærestepar.

Oppfinnsome: Krister Johansen (f.v. på bildet over), Synnes Grosberg, Dennis Jektvik og Stian Johansen(under benken).
De har på kort tid fått til mer enn hva de kunne forestille seg. Alle foto: Benjamin Fredriksen

Kreative: Som med musikk liker de å være kreative i bildekomposisjoner, som vi ser i bildet øverst - inspirert av South Parks albumcover-parodi i episoden om kristenbandet Faith+1.

– Hvordan er det å spille i band sammen med
dama si?

– Det går veldig fort, men det er veldig artig,
ilegger yngstebror Stian Johansen.

istemmer Jektvik, mens kjæresten Synne
beskjedent nikker med.

– Ingenting er morsommere enn å spille i band
med dama si, da får vi delt opplevelsen sammen,
sier Jektvik.

Se videointervju på Ventusmedia.no med
Thank You, Yes Please hvor de snakker om
sine forventninger før regionsfinalen i
Bandwagon.

Kort vei til Karpe

Bandet forteller at de fører en flat lederstruktur
med demokrati høyt i fokus.

Veien til i dag har vært kort for Trondheimsbandet. De startet i juni, og derfor har det gått
fort fra bandet spilte en liten lokal konsert på
gamle Ila Brannstasjon i Trondheim – til de
denne gangen skulle spille foran et mye større
publikum i Bodø Spektrum. Hvor de skulle dele
scene med Karpe Diem og LidoLido.

– Men sånn på papiret, så er vel Stian styreleder
Neida, det er veldig demokratisk uten noen
leder. Vi tar avgjørelser sammen, forteller
Krister Johansen.
– Ingenting går gjennom uten at alle er enige,

Topplista på Urørt
På facebooksiden til bandet kan man lese at
”Thank You, Yes Please er et trondheimsband
som
spiller
indiepop/rock
med
litt
folkinspirasjon”. Noe som kanskje egentlig er litt
tilfeldig.
– Vi er fortsatt litt på søken, sier Jektvik.
– Indiepop, rock… Vi starter på noen ideer, og
så bygger vi ut, og så blir det som det blir, sier
eldstebror Johansen.

Ambisjonene til bandet er å ha det gøy og
spille masse konserter, men tidligere i år lå
bandet øverst på topplista på Urørt. Det er
en musikktjeneste fra NRK som gir en arena
for uetablerte og lovende band. Låten ”A Path
Unknown”, som lå på topplista, har nå 2293 lytt
på musikktjenesten.

er mest vant til å spille rock, men det er artig
likevel å prøve noe annet, sier Krister Johansen.

– Det var artig for oss. Det var første sangen
vår, og det var kult å se at folk likte det, forteller
Jektvik.

– Vi har ikke tenkt til å studere, samtykker bandet
humrende og kontant til studentmagasinet
Ventus.

Trondheimsbandet mener at alle sammen har litt
forskjellige inspirasjonskilder og innfalsvinkler
utgjør sluttproduktet deres.

– Og til slutt, hvorfor heter dere Thank You, Yes
Please?

– Det er veldig forskjellig. Jeg for eksempel

– Skal ikke studere
Ingen av dem studerer, og de har heller valgt å
jobbe ved siden av studiene.

– Vet ikke hvorfor vi heter akkurat det. Prøvde å
finne ut noe, og så ble det bare sånn, ler Jektvik.

