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Ballstaddagan i juli presenterer i 
år en rusfri konsert med artistene 
Morgan Sulele og Kajander.
– Det er for få rusfrie populærkul-
turelle tilbud i Lofoten på 
sommerstid. Det vil vi gjøre noe 
med, uttaler Kristel Pedersen i 
Ballstaddagans programkomiteen 
i en pressemelding.

Programkomiteen kunne i fjor 
konstatere at Ballstaddagan var 
en stor suksess, men manglet et 
godt tilbud for ungdom.

– Det ville de gjøre noe med, og 
dermed kontaktet programkomi-
teen Geir Kristian Johansen i 
Plategeir Produksjon for hjelp til å 
finne en løsning. Og nå er det 
altså klart: 5. juli står ikke mindre 
enn to band på scenen når 
Ballstaddagan utvider sitt 
program med en rusfri konsert, 
melder komiteen.

De som skal spille er Morgan 

Sulele, som i fjor slo gjennom med 
det som ble årets sommerlåt, 
«Bare min».

- Sulele solgte til dobbel 
platina, og «Bare min» er 
streamet snart 19 millioner 
ganger på Spotify. Når Morgan 
Sulele entrer scenen under 
Ballstaddagan er dermed sjansen 
stor for at festivalstemningen blir 
satt også for resten av det 
ukelange programmet, melder 
komiteen.

Den andre artisten har mer 
lokal tilhørighet: Bendik Kajander 
fra Kabelvåg. Han kommer med 
sitt band Kajander. Bandets første 
musikkvideo ble lansert sist uke, 
og låten «E du den du vil vær» 
gikk rett inn på P3s B-liste. Under 
Ballstaddagan vil bandet gjøre sin 
første opptreden hjemme i 
Lofoten etter gjennombruddet.

– Både Morgan Sulele og 

Kajander er artister som skaper 
masse energi og liv fra scenen, og 
vi er derfor kjempefornøyd med å 
ha fått til denne kombinasjonen. 
Her blir det fest uten rus både for 
liten og stor, forteller Kristel 
Pedersen.

Hun legger til at konserten blir 
åpen for alle, men at barn under 
12 år må komme i følge med en 
voksen.

Bak Ballstaddagan står Ballstad 
Ungdoms- og Idrettslag som har 
valgt å garantere økonomisk for 
det rusfrie arrangementet. 

– Målet er å arrangere 
konserten uten å gå i minus, og 
både arrangørene i Ballstadda-
gan og Geir Kristian Johansen 
arbeider med konserten på 
frivillig basis. I tillegg har en rekke 
private bedrifter valgt å støtte 
tiltaket økonomisk.

«Bare min»- Morgan til Ballstaddagan

Kommer til Ballstad: Morgan Sulele. Pressefoto

Runhild Olsen har tatt 
over det tidligere 
rådhuset på Reine.

Martin Kristiansen
martin.kristiansen@lofot-tidende.no

Her skal hun både bo og jobbe. 
Hun er lærer innenfor Kundalini 
yoga, så et yogasenter er det før-
ste som kommer på plass.

– Huset har mange mulighe-
ter. Jeg ser for meg at det også 
blir plass til et lite kunstbiblio-
tek. Det kan jobbe med mat. Vill 
mat som tang. Kunstbasert læ-
ring og kanskje kunstterapi. 
Overnatting er en annen mulig-
het, forteller Olsen.

Livsprosjekt
Selv om huset ligger perfekt til i 
forhold til å drive med turisme, 
skal det ikke stå ferdigsnekret og 
klart til turistsesongen starter.

– Jeg har ikke en klar fram-
driftsplan. Jeg begynner å jobbe 
med det nå og så skal disse tin-
gene skje mens vi lever livet 
vårt, forklarer hun.

Stort
Med 700 kvadratmeter bygg klar 
for oppussing, har du tatt på deg 
en del arbeid her?

– Det er skjebnen, sier Olsen 
og ler. 

– Det er min livsoppgave. Jeg 
er ikke redd for å jobbe, legger 
hun til.

Heltidsmamma
– Jeg er heltidsmamma til en ut-
viklingshemmet gutt. Mitt tids-
perspektiv på når huset skal 
være oppe og gå, er den dagen 
han blir 18 år.

Turistparkeringa blir i år flyt-
tet ned mot moloen. Rett bak det 

gamle rådhuset og tidligere væ-
reiergården. Parkeringsområdet 
er i dag nakent og steinfylt.

Miljø
– Det hadde vært fint om man 
kunne få brygger der nede og 
lage et miljø i området, mener 
Olsen.

– Kanskje kan vi lage et tang-
mottak der. Hele fjorden er full 
av nydelig tang. Det er masse 
muligheter her på Reine. Det 
står bare på hva man klarer å fin-
ne på, synes hun.

Ny aktivitet i  
rådhuset på reiNe

stort: Runhild Olsen vil fylle det gamle rådhuset med ny aktivitet på sikt. Hele 700 kvadratmeter gir henne god plass til ulike prosjekter.  
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UtsiKt:  
Runhild og sønnen 
Sverre har sikret 
seg fin utsikt over 
Reine.  
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