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Den store dagen

Kjenner du noen som feirer stor dag? Send oss et tips, eller lag en liten omtale selv
og send til oss sammen med et bilde. Bruk epostadresse: tips@fanaposten.no.
Elektroniske bilder må være i jpeg-format og være minimum 800 x 1200 piksler.

Fikk puﬀet han trengte

HVERDAGSFILOSOF: Det viktigste for 49-åringen Bjarne Nordvik fra Blomsterdalen er at musikken hans skal være ektefølt. Etter å ha hatt musikk som hobby i 37 år, debuterer han i dag med
platen «Trenger et PUFF». (Foto: Chris Ronald Hermansen)

FANA: - Jeg har egentlig aldri vært
veldig flink til noe spesielt, sier
Bjarne Nordvik. Med toppstilling
i et suksessrikt selskap, 49-årsdagen unnagjort og en lenge
etterlengtet platedebut i dag, er
det vanskelig å tro ham på akkurat
det.

» Uten min kone
hadde dette
aldri skjedd. Jeg
trengte et puff.
Bjarne Nordvik

Av Chris Ronald Hermansen
ronald@fanaposten.no

Det har vært en begivenhetsrik uke
for Bjarne Nordvik fra Blomsterdalen. 49-årsdagen på tirsdag var et
foreløpig høydepunkt. Bursdagen
kommer likevel i skyggen av det som
skjer i kveld. Han har ventet på dette
øyeblikket i helt siden han kjøpte
sin aller første gitar i en av byens
musikkforretninger for 37 år siden.
Endelig er platen klar til å slippes for
publikum.
– Det er en dag jeg har ventet lenge
på. Lenge var jeg usikker på om det
noen gang kom til å skje, men nå
sitter jeg her med albumet i hendene.
Det er en god følelse, sier Nordvik
åpenhjertig.

Kjent fra «Stjerner i sikte»

Helt fra de første grepene på gitaren
satt som de skulle, har Nordvik arbeidet med sitt eget materiale. Det var
likevel med andres komposisjoner at
han skulle få sitt virkelige gjennom-

Fakta
Bjarne Nordvik

▶ 49 år 19. februar 2013
▶ Bor i Blomsterdalen
▶ Hatt musikk som hobby siden
han kjøpte sin første gitar i en
alder av 12 år
▶ Tidligere deltaker i talentkonkurransen «Stjerner i sikte»
▶ Debuterer i dag med platen
«Trenger et PUFF», som skal
selges utvalgte steder i Fana.

brudd. Nordvik kan på mange måter
kalles Fanas egen Phil Collins.
På 90-tallet deltok nemlig Nordvik
på TV2s talentkonkurranse, «Stjerner
i sikte», nettopp som den sangglade
trommisen fra England. En opplevelse Nordvik aldri ville vært foruten.
– Det var en utrolig erfaring, og
fungerte på sett og vis som en slags
døråpner for meg. Sammen med en
venn lagde jeg et Phil Collins-show
som vi turnerte en hel del med. Det
tok aldri helt av, men det var utrolig
moro, sier Nordvik.

vik selv. De siste 12 månedene har
han vært innom studio flere ganger.
Muligheten til selvstyring som den
økonomiske uavhengigheten gir ham,
har vært viktig.
Hvert eneste akkordslag, hver
tekstlinje, til og med pressebildet.
Den 49-årige debutanten står inne for
alt. Og det har vært viktig for ham.
– Platen er ferdig, og sånn sett er
drømmen min oppfylt. Samtidig går
jeg rundt med en følelse av at jeg
akkurat har begynt på noe. Hva vet
jeg ikke. Men det er gøy, smiler han.

Sparket bak

På scenen i kveld

For Nordvik har aldri suksess vært
en betingelse for å bruke mye tid på
musikk. Han har tatt ting som det
kommer, og har vært komfortabel
med det.
Konen Randi derimot, så at mannen kunne oppnå mer. Så hun maste.
Og maste. Da hun var ferdig med det,
maste hun litt til.
Uten Randis hengivenhet, hadde
platen som han nå holder mellom
hendene aldri blitt til. Blikket til
Nordvik blir langt.
– Jeg er kanskje den typen som
trenger å bli sparket bak. Heldigvis
har jeg en kone som ser akkurat hva
jeg trenger. Hun ga meg et puff, sier
han.

I gang

Platen «Trenger et PUFF» er et prosjekt som er fullfinansiert av Nord-

Platen uttrykker det samme som
Nordvik selv. Balansert, passe røff og
«ekte» - til det siste.
I kveld skal materialet spilles for alle
som vil lytte. Nervene er mer tilstede
nå, enn da Nordvik gikk inn i rollen
som Collins på 90-tallet. Nå skal han
vise frem seg selv.
– Jeg gleder meg alltid til å spille
konsert, selv om det kan komme litt
nerver i forkant. Det er en fantastisk
opplevelse å spille for andre, og i
kveld blir det ekstra spesielt, sier han.
Nordvik går på scenen med et
knippe av sine musikalske venner i
kveld klokken 20.00 på Bergen Hotel
Airport.

