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Selånger Marknad 2014

Mer fest på marknaden
I år kommer det att bli mer fest på Foodcourten än det varit på
många år.
En anledning är att bland annat Gatufesten försvunnit från
Sundsvall.
– Vi har en känsla av att Sundsvallsborna behöver ha riktigt
roligt och då ska vi ge dem det på Selånger Marknad, berättar Glen
Johansson som är den som kommer att leda unerhållningen under
helgen.

Det blir alltså coverband på lite senare
tider på både fredag och lördag. Men
tidigare under kvällen kommer det att
hända en massa. DJ Glenn kommer att
hålla i spakarna.

–Jag har ju inget bra DJ-namn så
det får bli som det är. Det här kommer
allt väldigt opretantiöst, jag ska spela
den musik publiken vill ha. Det är bara
att komma fram och önska så kör jag.

Meningen är att det ska vara roligt,
ingenting annat.
Kvällsunderhållningen drar dock
bägge kvällarna igång med förra årets
succéduo – Tjoppa och Tottis – som är
tillbaka igen.
– Det är mycket på grund av att
deras spelning ifjol var så skitbra som
vi bestämde oss för att göra den här
satsningen på breddad underhållning.
Vi tror att Sundsvallsborn vill
komma till Selånger Marknad och bli
underhållna.
Ett annat nytt inslag kommer att bli
ett musikquiz för lag.

– Vi har sagt max 15 lag med sex
personer i varje. Vi vill ha lag för att vi
vet att det blir betydligt roligare än om
man kör individuellt, säger Glenn.
Under dagstid kommer att bjudas på
mingelmusik på Mattorget.
– Men kräver stämningen det drar vi
upp både tempo och ljudnivå.
Att ha roligt är budordet för
Mattorget i år.
– Jag hoppas att vi får lite spontan
dans på kvällarna, även tidigare på
dagen om någon vill det. Vi ska göra
vårt bästa för att underhålla alla, säger
Glenn med stort skratt.

Studio 3 på en av sin mer
lyckade spelningar.

12-mannabandet Gott Mos utlovar röj.

Latinskt röj på lördag

Fullt ös på fredag
På fredag blir det fullt ös på
scenen, från första till sista takt.
Studio 3 ställer sig på scenen
på Foodcourten
– Det blir fullt ös med en
blandning av gammal hårdrock
och rock, säger Jörgen Wessén i
Studio 3.
Studio 3 startade i Strömsund för
ungefär 30 år sedan, men den enda
som är kvar i bandet sen starten är
Jörgen Wessén.

– Under åren har vi haft många olika
konstellationer. Folk har flyttat och så.
I den konstellation som finns nu har vi
spelat i ungefär två år, säger Jörgen.
Tre av femmannabandets
medlemmar bor i Sundsvall, en bor i
Umeå och en i Kramfors.
– Vi får repa över nätet, säger Jörgen
med ett stort skratt.
Det får var hur som helst med det,
på fredag 22.00 drar de igång på
Foodcourten.
– Det kommer att bli full fart. Det är
den musik vi gillar, hårdrock och rock
med högt tempo. Det kommer att bli
jättekul, säger Jörgen Wessén.

På lördag blir det covers på
Foodcourten, men kanske inte
riktigt som vi är van vid. Det
latinska toner, blandat med
reggae, funk och pop som Gott
Mos från Ånge kommer att bjuda
på.
– Det kommer att svänga som
sjutton, säger Håkan Strandell
som är en av grundarna av
bandet.
Gott Mos bildades 1991, men
spelade då bara i ungefär tre år. Men
återuppstod förra året.
– Det var jag och Adam Falk som
började prata om att spela ihop igen.
Vi gjorde en testspelning på Mittlandia

och det blev stor succé, berättar
Håkan.
En sak som gör Gott Mos så speciella
är att bandet har tolv medlemmar.
– Vi har två körtjejer och fyra mycket
duktiga blåsare i bandet. Det gör att vi
får ett väldigt tryck när vi kör igång.
Alla utom två i bandet är från Ånge,
även om det bara är sex som bor kvar
där.
Det är alltså funk och latino, eller
Soca som det egentligen kallas som
kommer att spelas.
–Tänk påen korsing av Ricky Martin,
Bob Marley och Stevie Wonder,
ungefär så kommer det att bli, säger
Håkan.
Med tolv man på sen kommer
det i alla fall att bli mer tryck än
Foodcourten någonsin upplevt
tidigare.

Husdjur trivs inte
på marknaden
Djurskyddet Sundsvall vill
återigen uppmana alla
djurägare som tänker besöka
årets Selånger Markand – lämna
ditt husdjur hemma.
De har ingen som helst behållning av
att var på maknaden. Det är ingen bra
miljö för djur att vistas i.
Måste man absolut ta med sitt
djur till markanden och lämna det
i fordonet så vill vi uppmärksamma

er på nedanstående fakta om
temperaturer i fordon vid olika tider
och platser.
Ser man djur som ej verkar må bra i
ett varmt fordon, gör följande:
Ta omedelbar kontakt med polisen,
får man inte tag på dem kontakta vakt
eller liknande på platsen.
Bedömer man att djuret är så illa
däran att det är direkt fara för dess liv
får man krossa en ruta för att ta sig in
i fordonet och rädda djuret utan att
man gör sig skyldig till brott.

