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En stor vennegjeng tok 
turen til festivalen, og 
hygget seg med fin musikk.

Foto:  
tor-Arne DunDerholen

se flere bilder på 
moss-avis.no

to-tAkt FestivAlen 2018

Koste seg i sommervarmen

Lørdag formiddag var 
det duket for Musikk-
fest i Moss og det ble 
spilt hele 35 konserter 
fordelt på fem scener 
rundt omkring i  
sentrum.
Caroline Knudsen 
desken@moss-avis.no

Musikkfest Moss ble på lørdag 
arrangert for tredje året på rad, 
og strålende sommervær ga 
den perfekte rammen for en 
dag fylt med musikk i Moss 
sentrum. Det er Kulturtjenes-
ten i Moss kommune og Mosse-
regionens musikkråd står bak 
arrangementet, hvor det ho-
vedsakelig er lokale musikere, 
band og artister som opptrer. 

Det var rigget opp til konser-
ter på fem scener i nærheten av 
gågata i sentrum og arrange-
mentet er gratis.

Musikalt mangfold til 
folket
Til Moss Avis forteller en av ar-
rangørene og pådriverne for 
Musikkfest Moss, Terje Kinn, at 
formålet med arrangementet er 
å fylle byen med musikk. Det er 
også en flott mulighet for alle 
slags musikere til å få vist seg 
fram, påpeker han. 

Kinn forteller at det har vært 
god oppslutning om arrange-
mentet, både fra band og musi-
kere som vil være med, og det 
virket også som arrangementet 
trakk en god del publikum.

– Det som er gøy er også det 
store mangfoldet. Det er alt fra 
korps, kor, rock og visesang, 
sier han.

En som fikk med seg mange 
en av de mange konsertene på 
musikkfesten var mossing Gry 
Mikkelsen. Hun synes Musikk-
fest var et godt tiltak og et flott 
arrangement for å skape litt 
mer liv i Moss.

– Det er kjempegøy med mu-

sikkfest og at Moss gjør litt mer 
sånne ting, det er bra det skjer 
positive ting i sentrum, sier hun 
fornøyd.

– Gøy å spille
Mossebandet Vrengt bestående 
av 10.-klassingene Eskil Roos 
Mangrud, Jakob Palmer Kvern-
dokk, Truls August Ulriksen, 
Magnus Vold Rygge og Simon 
Lee spilte både på hovedscenen 
på Kirketorget og på Ung Scene 
i gågata. Bandet Vrengt har 
bare holdt på et års tid, men 
guttene har fått til mye på den 
korte tiden. At de både fikk 
spille på hovedscenen og på 

scenen for de unge nye talente-
ne, synes de var stas.

– Det er gøy å være god nok til 
å få spille på hovedscenen i til-
legg til å spille på Ung Scene, 
forteller bandet.

Guttene i Vrengt synes det 
var godt med publikum på Mu-
sikkfest Moss, og var fornøyde 
med å kunne spille ute, selv om 
det kanskje ble litt varmt under 
den stekende solen til tider. Vi-
dere venter spillejobb på Festi-
valen Sin, så om man ikke fikk 
med seg Vrengt under Musikk-
fest Moss, har man altså flere 
muligheter.

Under Musikkfest Moss deles 

det også ut en pris i samarbeid 
med Stordahl Musikk. Prisen er 
en motivasjonspris som skal gå 
til fremadstormende musikere, 
de som er unge og skal opp og 
fram. Det er et gavekort på 
5000 kr hos Stordahl Musikk og 
er ment til å kunne oppmuntre 
de unge og lovende til å fortset-
te med musikken. Terje Kinn 
forteller at de håper å gjenta ar-
rangementet og fylle byen med 
musikk også neste år.

se flere bilder fra 
festen på moss-avis.no

MusikkFest: Det var rigget til Musikkfest Moss i sentrum på lørdag. Her Moss Spellemannskompani på hovedscenen på Kirketorget. Alle Foto: CAroline B. knuDsen

MusikkFest: Det var strålende vær og masse musikk for folket 
som tok turen til sentrum på lørdag.

PÅ hoveDsCenen: Mossebandet Vrengt spilte både på 
Hovedscenen og på Ung Scene under Musikkfest Moss.

Fylte Moss sentrum med 
Musikk


