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LOKALE HELTER: Humbucker har hatt et stort publikum både på Kartfestivalen og Notodden
Blues Festival. Fredag er de tilbake – denne gang på Arno i regi av Notodden musikkforum.

Humbucker er i vinden
og har imponert med
sin plate «R.O.C.K.S.».
Fredag spiller de på
Arno. 

BEATE EVENSEN
Tlf. 932 34 218 – beate.evensen@telen.no

Notodden musikkforum vil
høre mer av Midt-Telemarks-
bandet og hyret dem inn til hel-
gens konsert i kjelleren. 

Humbucker presenterte nylig
sin nyeste musikkvideo til låten
«The way I am», som med
humor beskriver livet som roc-
kestjerner på bygda – og med lo-
kale personligheter i sentrale
roller.

Denne uken var bandet også
oppvarmingsband for det legen-
dariske amerikanske bandet
WASP, som er ute på sin «30
years of  Thunder-World tour».
Tirsdag spilte WASP på Kroa i

Bø og onsdag sto Rockefeller for
tur. Bandgutta selv takker og
bukker og blir stadig overrasket
over hvor i verden de har fans. 

I Tromsø har en dame tato-
vert Humbucker-logoen på
skulderen, i Japan har en radio-
stasjon frontet de rocka tele-
markingene på deres
hjemmeside og i England har
musikkjournalister overgått
hverandre med superlativer.
Samtidig har publikum i Tysk-
land, Portugal og USA også
trykket plata og bandet til sine
hjerter. 

For Notodden Musikkforum
var det ikke et vanskelig valg å
finne band denne gangen:

– For det første er de lokale,
for det andre har de laget en vel-
dig bra plate og for det tredje er
de et kommende band. Og vi må
sørge for at hjemmepublikum-
met kjenner til dem, sier John
Tobiassen. 

Humbucker tilbake igjen på hjemmebane 

– Laf fen, du kan
ikke gå rett ut i
vei en. Da kan du
bli på kjørt.
MARI NY MOEN
Tlf. 932 34 213 – mari.nymoen@telen.no

Chris tel Aas bær tet igjen på
Leif  Fjell dal og prø ver å rett le -
de ham så godt hun kan i tra fik-
 ken. Men Laf fen har tungt for
det, og ele ve ne ler. 

Mor som læ ring
I går had de Tvei ten sko le igjen
be søk av Laf fen og Kikka, el ler
det som er de to skue spil ler ne i
tea ter grup pa som for ti den tur-
 ne rer på sko le ne med «Vil le vei -
er og vran ge skilt».

På Tvei ten er det tre år si den
sist tea ter grup pa var inn om, og
nå var det ele ve ne på de tre før-
 s te klas se trin ne ne som ben ket
seg i gym sa len.

At det te var en mor som måte
å lære på var det li ten tvil om.

To gjøg le re
Un ge ne lo da Kikka had de rul-
 let ut vei en og Laf fen kom på
rul le skøy ter og bryd de seg null
og niks om gule stri per, hvi te
stri per og tra fikk skilt.

– Du må ha hjelm også, sa
Kikka, et ter å ha lært ham litt
om skil te ne.

– Voks ne tren ger da ikke
hjelm, svar te Laf fen.

– Jo, rop te un ge ne, mens læ-
 rer ne hum ret.

Bass og gi tar
Det er fjer de året på rad at Fyl-
 kets tra fikk sik ker hets ut valg i
Telemark sat ser på tea ter for å
få un ge ne til å lære mer om å
fer des trygt i tra fik ken. Og det

er ikke bare tea ter, men også et
mu sikk tea ter. De to skue spil -
ler ne spil ler gi tar og bass, og får
un ge ne med på lett lær te re fren -
ger i fen gen de san ger.

– Li vet er en her lig tur, sang
alle, og da had de de i for kant
lært at man all tid skal gå på
venst re side av vei en.

Hvor er hjer tet?
– Hold hån den på hjer tet. Hjer-
 tet er all tid på venst re si den, og
da vet dere at dere all tid skal gå
på venst re side av vei en, sa
Kikka, og sam men med Laf fen
var det klar be skjed om at alle
skal ha en trygg og sik ker sko-

 le vei, og at man selv må sør ge
for å føl ge tra fikk skil te ne.

Un ge ne fikk lære litt om både
for buds skilt, in for ma sjons skilt
og vei mer king, før det hele end -
te i en for ry ken de «buss tur»
med Laf fen på ba ker ste plass.

Og Laf fen skap te kaos i «bus -
sen» og lat ter i sa len.

To sko ler i Not od den
– Var det te gøy, spur te un der -
vis nings in spek tør Ves le møy
Eli as sen da den sko le ti me lan ge
fore stil lin gen var over, og un ge -
ne svar te i kor: Ja.

Se ne re på da gen dro Kikka og
Laf fen vi de re til Sæt re sko le.

RA DAR PAR: Chris tel Aas og Leif Fjell dal spil ler hen holds vis
Kikka og Laf fen i «Vil le vei er og vran ge skilt».

KVAR TETT: Ju lie Lie Karl berg (f.v.), Idun Bøh mer Har berg, Jen ny Lee Jensen og Jo nas Sol lid Berg-Ja kob sen fikk bli med sjå før
Kikka og Laf fen på «buss tur» i gym sa len på Tvei ten sko le i går.

Vik tig, vilt og vrangt


