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Selv om bandet har holdt mange konserter siden 2008, står fortsatt den første
konserten på Glenghuset lengst framme i
pannebrasken når gitaristen blir bedt om
å trekke fram høydepunktet.
– Det har vært mange flotte opplevelser,
men den første konserten var spesiell. Det var mye nerver i bandet, men
konserten ble utsolgt og legenden skal
ha det til at applausen og allsangen var
så høy i rommet at murpussen datt ned
fra taket.
Mange år og mange konserter gir også
mange fans. Kjøniksen tar med dem
også i raden av høydepunkter.
– Vi har mange trofaste fans, som har
sett oss mange ganger. Men, det er spesielt fire stykker fra Vestfold som følger
oss omtrent hvor enn vi spiller. Utrolig
hyggelige mennesker som nå også er
våre personlige venner.
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Et tiår med
«The Boss» som sjef

”

I ti år har Backstreets reist land og strand rundt med Bruce Springsteens musikk
i bagasjen. Men den storslåtte jubileumskonserten legges til hjembyen.

Bruce Springsteen selv har 45 år bak seg
som plateartist, og enda flere som liveartist. Det er fortsatt et stykke opp dit for
hyllestbandet Backstreets fra Sarpsborg,
men etter ti år på veien mener gitarist
Thomas Kjøniksen det er på sin plass å
invitere sitt publikum til jubileumskonsert.
– Vi gleder oss! Det blir en spesiell
konsert for oss, ikke bare fordi vi har
jubileum, men fordi vi har flere gjesteartister enn vi noen sinne har hatt. Vi skal
nemlig ha med oss hele Sarpsborg kammerkor, smiler Kjøniksen, og legger til:
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– Vi har hatt med mange gjesteartister gjennom årene. Frode Alnæs og Bo
Sundström fra Bo Kaspers Orkester er
to av dem. Den som har betydd mest er
likevel Askil Holm. Han spilte tre konserter med oss, og vi pleier å si at han lærte
oss å bli et bra liveband.
Manglet billett – startet band
Backstreets oppsto ved en tilfeldighet i
2008, etter at Thomas Kjøniksen og en
kollega ikke hadde fått tak i billett til en
Springsteen-konsert i Oslo.
– Vi satt i lunsjen og snakket om at det

hadde vært kult om noen hadde satt opp
en hyllestkonsert på Glenghuset slik at vi
kunne gått på den isteden. Noen dager
etter praten vår kommer hun bort til meg
og sier: «Jeg har snakket med Glenghuset, og du må gjerne sette opp en sånn
hyllestkonsert», forteller Kjøniksen, som
grep muligheten med begge hender og
samlet sammen det musikerne og de
låtene han ønsket å ha med.
Trofaste fans
– Det som skulle være en engangsgreie
har nå vart i ti år, konstaterer han.

naturligvis med en del sanger herfra,
sier Thomas Kjøniksen. Ellers lover han
innslag fra alle fasene i Bruce Springsteens karriere, blant annet noen låter
«Seeger Sessions»-skiva, der Springsteen i tillegg til å spille egne låter i nytt
arrangement også drar fram en rekke
tradisjonelle, amerikanske sanger og
negro spirituals.
Se ikke bort fra at Sarpsborg kammerkor dukker opp i den sekvensen av
konserten.

Fra tidlig 70-tall
Kjøniksen har vært Springsteen-fan
siden tidlig i tenårene, og hans fascinasjon har etter hvert smittet over på de
andre musikerne i bandet.
– Personlig har jeg en forkjærlighet for
sangene som kom på 70-tallet. Men
folk flest har kanskje mest kjennskap
til «Born In the USA»-skiva, så vi har

BACKSTREETS
Bandet har sitt navn etter en av
låtene på Springsteens tredje
album, «Born to Run».
MEDLEMMER:
Frederik Bjørnstad (gitar og vokal)
Thomas Kjøniksen
(gitar og kapellmester)
Henrik Brusevold (orgel)
Lars Martin Torp (bass)
Alf Jørgen Eriksen (piano)
Ole Andreas Børsting (saksofon)
Andreas Stene Pettersen
(trombone)
Espen Olsen (trompet)
Jørn Krogfoss (trompet)

Heltene hylles!
Det er mange helter i byens idretts- og kulturliv.
På Sarpsborggallaen er det tid for å hylle dem.
For fjerde gang sparker Sarpsborg idrettsråd, Sarpsborg kulturråd og Sarpsborg musikkråd i gang Sarpsborggallaen i samarbeid med Sarpsborg scene.
Dato for 2019 er lørdag 19. januar. I skrivende stund er planleggingen på et
tidlig stadium, og prosjektleder Siri Braadland Harborg er foreløpig ikke i
stand til å røpe noen navn på verken konferansier eller artister.
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Tenorane
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Den kritikerroste
gruppa Tenorane,
sammen med sin faste
pianist Steffen Horn,
ønsker velkommen til
jublende julekonsert!

Tenorane og Steffen Horn har etter hvert
gjestet Sarpsborg scene flere ganger
med sine fantastiske sangprestasjoner
og glimt i øyet. I år er de på plass med
julekonserten «Så ha ei god jul, då!»
Tenorene Henrik Hundsnes, Hallvar
Djupvik og Aasmund Kaldestad har
de siste årene markert seg som en av
landets fremste sangtrioer, med sin karakteristiske blanding av alvor og humor.
Slik er det også i deres nye juleforestilling, som er regissert og koreografert av
Tore Nysæther.
Kveldens repertoar spenner fra Bach til
Beatles, eller fra Puccini til Prøysen, alt
formidlet med stor musikalitet og humør.
«Tre stilfulle tenorer. De gir meg gåsehud», skrev Haugesunds Avis etter en av
konsertene trioen holdt i vestlandsbyen.
Lignende tilbakemeldinger har kommet
fra publikum etter konsertene i Sarpsborg.
– Vi er svært glade for å ha Tenorane
tilbake på huset. De leverer alltid hundre
prosent og framkaller både tårer og latter, sier daglig leder Halvor Titlestad.

– Det jeg kan røpe er at det kommer til å bli en festforestilling over samme lest
som tidligere, med en god blanding av prisutdelinger og lokale artister,
sier hun. Dermed bør lista være lagt. Sarpsborggallaen er blitt en verdsatt
tradisjon og samler hvert år fullt hus på Sarpsborg scene.
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