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Spidergawd

FOLKEN: I kveld spiller 
Spidergawd på Folken. 
Spidergawd består av 
Kenneth Kapstad og Bent 
Sæther (Motorpsycho), Per 
Borten (Cadillac, Moving 
Oos, New Violators) og sak-
sofonist Rolf Martin 
Snustad (Hopalong Knut, 
New Violators). 

For de rockinteresserte 
som digger MC5 og Grand 

Funk er Spidergawd sikkert 
allerede et kjent navn for 
deg. 

Med elementer av psych-, 
stoner- og desert-rock spil-
ler Spidergawd seg inn i et 
musikalsk fellesskap med 
band som Uncle Acid & the 
Deadbeats, Pentagram, 
Electric Wizard og Kadaver.

Spidergawd på Folken

Suzanne Vega

SØRMARKA: Suzanne Vega 
skal spille før Sting under konser-
ten i Sørmarka Arena 27. juni. Det 
betyr at «My name is Luka» skal 
trille ut gjennom høyttalerne før 
Sting går på scenen. Vega er mest 
kjent for låtene Tom’s Diner», 
«Luka» og «Marlene On The 
Wall» som alle var store hits på 
slutten av 80-tallet. Det er enda 
billetter igjen til konserten.

Vega før Sting

Demonstrerer mot vold og overgrep

TAR AVSTAND: Randi Mobæk i Ottar tar avstand fra filmen og Ottar vil demonstrere utenfor kinoen i Stavanger i morgen.

Kunstneren Randy 
Naylor har holdt 
et tredagerskurs 
for studenter ved 
Misjonshøgskolen i 
Stavanger

 ■ OLE S. NERHEIM
 ■ ROY STORVIK (FOTO)

– Jeg har holdt et seminar på 
tre dager, seks timer hver dag 
for studenter på Misjonshøg-
skolen. Et kurs bestående av 
både kunst og filosofi med 
blant annet filosofen Gandhi. 
Kurset har fått navnet: The 
Non-Linear Paradigm Shift/
Toward a Self-Orginization 
Model. Her har vi også rede-
signet deler av lesesalen med 
resirkulerte aviser for å lage 
bord, stoler og kunst på veg-
gene, sier Naylor.

I alt har det deltatt 17 elever 
fra sju forskjellige land.

En av elevene som har vært 
med er Jeanette Torland. 

Hun studerer religion, kultur 
og globalisering. Hun sier at 
dette kurset har vært svært 
så lærerikt.

– En kan vel si det slik at 
dette har vært et viktig sup-
plement til teorien vi har. I 
stedet for bare å få innputt av 
teori har vi her blitt oppfor-
dret til en litt annen måte å 
tenke på enn det rent linære. 
Blant annet utfordret på hva 
kan vi selv gjøre for å bidra til 
en bedre verden, sier Tor-
land.

Hun sier at gjennom teori 
så kan en få kunnskap om 
hvordan økonomer og stats-
ledere definerer et samfunn. 
Mens en i dette kurset blir 
oppfordret til å tenke på hva 
vi selv kan gjøre for å bidra.

– I tillegg til det så blir en 
her utfordret med å finne løs-
ninger i dialog, i stedet for 
teoretisk enveiskommunika-
sjon, sier Torland.

 one@rogalandsavis.no

Randi Naylor med 
påfyll til teorien

KURS: Tre av dem som deltok på kurset. (f.v.) Ricarda Zeilinger 
(Østerrike), Jeanette Torland (Norge) og Suzy Fleurette (Kenya).

NAYLOR: Kurholder Randi Naylor har hatt et tre dagers kurs for 
studenter på Misjonshøgskolen i Stavanger.


