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Edward Norton er ikke velkom-
men tilbake i rollen som Hulken 
når innspillingen av oppfølgeren 
til «The Incredible Hulk» starter. 
Marvel Studios har gitt beskjed 
om at man leter etter hovedrol-
leinnehavere som kan fungere i 

en gruppe, noe som tyder på at 
samarbeidet med Edward Nor-
ton ikke fungerte helt uten kon-
flikter.  «The Avengers» får trolig 
premiere i 2012. I andre roller 
møter vi Scarlett Johansson og 
Robert Downey Jr. (©NTB)

Ikke velkommen som «Hulken»
Et hotell på den tyrkisk-kypriotiske delen av Kypros truer med å saksøke 
Jennifer Lopez for 40 millioner dollar. Grunnen er at hun har innstilt en 
konsert på hotellet. Lopez ga beskjed om at hun ikke ville opptre fordi 
hun ble kritisert for å ta politisk parti om hun gjennomførte konserten. 
Den nordlige delen av Kypros har vært isolert siden krisen på Kypros i 
1974 da Tyrkia invaderte denne delen av øya og konserten er blitt sett på 
som et forsøk fra regimet på å bryte isolasjonen. (©NTB)

Kan bli saksøkt for 40 mill. dollar

Båt byg ge ri et på Ham mer-
åker, Moen ved Risør er 
nes ten slik det var da de 
slut tet å byg ge bå ter. Et 
mer spen nen de kon sert lo-
ka le er van ske lig å fin ne. 
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Også i fjor ble dø re ne på båt byg-
ge ri et åp net for kon sert i for bin-
del se med Risør blue grass fes-
ti val. Det ble en svært spe si ell 
kon sert opp le vel se. K. Chris ten-
sen & Co, Moens båt byg ge ri er 
det eld ste av de fire båt byg ge ri-
ene som har vært på Moen. I nes-
ten 100 år ble det byg get bå ter 

der, opp til 95 fot. Før kon ser ten 
i dag ar ran ge res det om vis ning i 
båt hu set. Det blir vist film og bil-
der og for talt fra båtbyggerlivet 
i gam le da ger. Lo ka let er nes ten 
slik det så ut da bå te ne ble byg-
get, enes te for and ring er at det 
er står ben ker i ste det for bå ter 
i lo ka let.

– In ter es sen for de gam le båt-

bue ne er stor, spe si elt blant båt-
eie re. 

Fort satt fly ter noen av bå te ne 
som er byg get her, og ei er ne vil 
gjer ne se og lære, sier Thar ald 
Moen som er om vi ser før kon-
ser ten i dag. I til legg blir det ny 
om vis ning i de gam le båt bue ne 
den 24. juli. 

Årets blue grass band på Moen 
kom mer fra Slo va kia og Tsjek-
kia. 

Blue land er fra Slo va kia. De 
spil ler en blan ding av mo der ne 
co ver lå ter og egne lå ter. Det går 
både på eng elsk og eget mors-
mål. 

I 1998 ga de ut cd-en «First 
Time», og ban det ble kå ret til 
«Årets Bluesgrassband» av den 
slo va kis ke blue grass for en in gen. 
Yt ter li ge re to cd-er kom met, 
«Fire» i 2001 og «All My Life» 
i 2005.

Kvel dens and re band, Blue-
grass Cwrkot, var i Risør i fjor. 
De kom mer i sis te li ten på 
grunn at et Un garsk blue grass-
band meld te av bud.

– I fjor var de i hund re for di 
de kun ne spil le i vann kan ten, et 
slikt lo ka le had de de ald ri tid li-
ge re opp levd. Det vis te seg også 
at akus tik ken i bua var vel dig 

bra, der for tør vi sat se i år også, 
sier Thar ald Moen.   

Fo to ut stil ling
Blue grass kon ser ten er også åp-
nings dag for fo to graf Trond 
Svenningsens ut stil ling «Duo» 
i materialbua. Ut stil lings lo ka-
let er som nav net sier en ma-
terialbu, med to veg ger og tak, 
og helt i vann kan ten.  – Tronds 
fo to gra fi er hø rer sam men to og 
to. Skal jeg ka rak te ri se re dem, 
må det være som fo to kunst med 
na tur ele men ter. Der er alt fra en 
helt na tu ra lis tisk pram til bil der 
som du vir ke lig må stu de re, sier 

Moen. Ut stil lin gen blir hen gen-
de til og med Tre båt fes ti va len i 
au gust.

Lyngørputt
Det spe si el le båt byg ger mil jø et 
på Moen blir for søkt tatt vare på 
så godt som mu lig. Noen av de 
gam le bue ne er i full drift i dag, 
og re stau re rin gen av Boy Les lie 
opp tar en av dem. 

– I fjor ble det byg get fem 
Lyngørputter i båt hu set. Sis te 
helg i au gust til byr vi igjen for-
eld re/bes te for eld re og barn sam-
me kurs. Det er bare å mel de sin 
in ter es se, sier Moen. 

Bluegrass i båtbua
GJENTAR SUKSESSEN: I fjor møtte 150 tilhørere for å høre bluegrasskonserten og få omvisning i de gamle, ærverdige båtbyggeriene på Moen ved Risør.    FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

GJENHØR: Bluegrass Cwrkot var i Risør i fjor og kommer igjen til Moen 
i år. 

ÅRETS BESTE I 1998: Blueland fra Slovakia spiller moderne bluegrass-
musikk.     

«I fjor var musikerne 
i hundre for å kunne 
spille i vannkanten»

THARALD MOEN


