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IDYLL: Folk på 
vei til havna 
for å se på tre-
båter. 
I dag åpner 
festivalen.

med fiksing

en «Heia», og nå gjenstår bare litt lakking.        FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN

HAVFRUEN: Øystein Johannesen fra Mandal og havfruen Lovinda del-
tar på Trebåtfestivalen uten kona Anna.

i 1948, som en lotteribåt for 
Långedrag Seilforening, og nå 
prøver Øystein Johannesen og 
noen andre entusiaster å kart-
legge hvor mange det er igjen av 
båttypen.

– Det ble bygget mellom 50 
og 60 av dem, og jeg vil tippe 
det er rundt 12-15 som fortsatt 
seiler. Vi skal i hvert fall prøve 
å finne ut av hvor mange som er 
igjen totalt. Men det tar tid, og 
det er store hull i registreringen, 
forteller Øystein Johannsen fra 
Mandal.

FAKTA

● 15:00 Gateparade med Cabinorkesteret.
● 16:00 Risør Trebåtfestival åpnes fra hovedscenen. 
● Fanfare ved Eirik Dørsdal. Åpningsseremoni med Berserks kaptein 
Jarle Andhøy, Risør kommunes ordfører Knut Henning Thygesen, 
mannskap fra Götheborg, Kanonjolla, Kongesjaluppen Stjernen av 
1895, KNM Alta og Risør Shantykor.
● 16:30 Prosesjon fra indre havn til Dampskipsbrygga for anløpet av 
Ostindiefareren Götheborg.
●18:00 Delta Charlie 2. Skatefilm av Frederic Esnault. Risør Kino. Gra-
tis med festivalpass
● 18:00 Cabinorkesteret. Scene 3, Flytescenen
● 19:00 Utstillingene stenger for dagen
● 19:00 Before The Devil Steals Our Tango. Scene 4, Brasseriet
● 20:00 Risør Shantykor. Scene 3, Flytescenen
● 20:00 Maritim quiz. Scene 12, Peterhead
● 20:30 Terje Tylden/Thomas Szabo. Scene 5, Bakgården
● 21:00 Rorbustemning og Rock`n Roll med Jarle Andhøy og Berser-
kerne - her loves både sjøskrøner og blåskjellsvals. Scene 3, Flytesce-
nen
● 22:00 Trim Rig And A Doxy. Scene 6, China Palace
● 22:00 Sirkusorkesteret. Scene 8, Hukken

Trebåtfestivalen torsdag 

KULTUR&UNDERHOLDNING

I år som i fjor vil Fredric 
Esnault og Henning Braaten 
lære bort skatetriks under 
Trebåtfestivalen i Risør.

CHRISTINA TVEIT

chtv@agderposten.no 951 34 666

Braaten og Esnaults skateskole 
viste seg å bli et svært populært 
innslag under fjorårets Trebåt-
festival i Risør. Nå er de klare for 
en ny runde med skateskole.

– Opplegget i år blir det sam-
me som i fjor, hvor hovedfor-
målet er at alle skal lære noe i 
perioden de er der, sier Esnault. 
Fra onsdag til lørdag er de på 
plass med den mobile skatesko-
len, som inneholder både pipes 
og ramper.

– Utstyret blir stående på 
Kjempesteinsmyra, hvor årets 
skateskole blir holdt, og kan be-
nyttes av dem som ønsker å ska-
te utover kveldene, sier Esnault.

Onsdag og torsdag er skate-
skolen åpen for ungdom fra 13 
år og oppover, fredag og lørdag 
kan de fra 10 og oppover lære 
nye triks.

– Vi vil også at dette skal være 
en arena hvor skatere kan møte 
likesinnede, og så er selvsagt vi 
tilgjengelige for både spørsmål 
og veiledning, sier Esnault. 

Henning Braaten vil i år være 
med to av de fire dagene. de to 
siste vil Esnault få hjelp av en 
lokal skater.

-Aleksander Knudsen fra Ri-
sør kommer til å være med de to 
siste dagene, sier Esnault.

Skateskolen tilbake 
til Trebåtfestivalen

SVEVER HØYT: Frederic Esnault under en oppvisning i Arendal tidligere 
i år. Nå er han klar for ny omgang med skateskole.   FOTO: PRIVAT

KLARE FOR TUR: 
Børre Bergshaven og 
«mannskapet»,  Gjør 
seg klar til å være 
med påTrebåtfesti-
valen i Risør.

LIGGER KLA-
RE: Seilbåter 
av tre og plast 
ligger klare, 
og venter på å 
bli beundret i 
helgen.


