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Ikke velkommen som «Hulken»

Kan bli saksøkt for 40 mill. dollar

Edward Norton er ikke velkom-

Et hotell på den tyrkisk-kypriotiske delen av Kypros truer med å saksøke
Jennifer Lopez for 40 millioner dollar. Grunnen er at hun har innstilt en
konsert på hotellet. Lopez ga beskjed om at hun ikke ville opptre fordi
hun ble kritisert for å ta politisk parti om hun gjennomførte konserten.
Den nordlige delen av Kypros har vært isolert siden krisen på Kypros i
1974 da Tyrkia invaderte denne delen av øya og konserten er blitt sett på
som et forsøk fra regimet på å bryte isolasjonen. (©NTB)

men tilbake i rollen som Hulken
når innspillingen av oppfølgeren
til «The Incredible Hulk» starter.
Marvel Studios har gitt beskjed
om at man leter etter hovedrolleinnehavere som kan fungere i

en gruppe, noe som tyder på at
samarbeidet med Edward Norton ikke fungerte helt uten konflikter. «The Avengers» får trolig
premiere i 2012. I andre roller
møter vi Scarlett Johansson og
Robert Downey Jr. (©NTB)

GJENTAR SUKSESSEN: I fjor møtte 150 tilhørere for å høre bluegrasskonserten og få omvisning i de gamle, ærverdige båtbyggeriene på Moen ved Risør.
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Bluegrass i båtbua
Båtbyggeriet på Hammeråker, Moen ved Risør er
nesten slik det var da de
sluttet å bygge båter. Et
mer spennende konsertlokale er vanskelig å finne.
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Også i fjor ble dørene på båtbyggeriet åpnet for konsert i forbindelse med Risør bluegrassfestival. Det ble en svært spesiell
konsertopplevelse. K. Christensen & Co, Moens båtbyggeri er
det eldste av de fire båtbyggeriene som har vært på Moen. I nesten 100 år ble det bygget båter

«I fjor var musikerne
i hundre for å kunne
spille i vannkanten»
THARALD MOEN

der, opp til 95 fot. Før konserten
i dag arrangeres det omvisning i
båthuset. Det blir vist film og bilder og fortalt fra båtbyggerlivet
i gamle dager. Lokalet er nesten
slik det så ut da båtene ble bygget, eneste forandring er at det
er står benker i stedet for båter
i lokalet.
– Interessen for de gamle båt-

ÅRETS BESTE I 1998: Blueland fra Slovakia spiller moderne bluegrass-

GJENHØR: Bluegrass Cwrkot var i Risør i fjor og kommer igjen til Moen

musikk.

i år.

buene er stor, spesielt blant båteiere.
Fortsatt fly ter noen av båtene
som er bygget her, og eierne vil
gjerne se og lære, sier Tharald
Moen som er omviser før konserten i dag. I tillegg blir det ny
omvisning i de gamle båtbuene
den 24. juli.
Årets bluegrassband på Moen
kommer fra Slovakia og Tsjekkia.
Blueland er fra Slovakia. De
spiller en blanding av moderne
coverlåter og egne låter. Det går
både på engelsk og eget morsmål.

I 1998 ga de ut cd-en «First
Time», og bandet ble kåret til
«Årets Bluesgrassband» av den
slovakiske bluegrassforeningen.
Ytterligere to cd-er kommet,
«Fire» i 2001 og «All My Life»
i 2005.
Kveldens andre band, Bluegrass Cwrkot, var i Risør i fjor.
De kommer i siste liten på
grunn at et Ungarsk bluegrassband meldte avbud.
– I fjor var de i hundre fordi
de kunne spille i vannkanten, et
slikt lokale hadde de aldri tidligere opplevd. Det viste seg også
at akustikken i bua var veldig

bra, derfor tør vi satse i år også,
sier Tharald Moen.

Fotoutstilling
Bluegrasskonserten er også åpningsdag for fotograf Trond
Svenningsens utstilling «Duo»
i materialbua. Utstillingslokalet er som navnet sier en materialbu, med to vegger og tak,
og helt i vannkanten. – Tronds
fotografier hører sammen to og
to. Skal jeg karakterisere dem,
må det være som fotokunst med
naturelementer. Der er alt fra en
helt naturalistisk pram til bilder
som du virkelig må studere, sier

Moen. Utstillingen blir hengende til og med Trebåtfestivalen i
august.

Lyngørputt
Det spesielle båtbyggermiljøet
på Moen blir forsøkt tatt vare på
så godt som mulig. Noen av de
gamle buene er i full drift i dag,
og restaureringen av Boy Leslie
opptar en av dem.
– I fjor ble det bygget fem
Lyngørputter i båthuset. Siste
helg i august tilbyr vi igjen foreldre/besteforeldre og barn samme kurs. Det er bare å melde sin
interesse, sier Moen.

