RICA HOTEL

Stappfullt på skifestivalens høstfest
Festen med natureventyrer Cecilie Skog og
bandet Knoxbee fikk
en oppslutning som
holdt på å sprenge veggene i den nye festsalen
i Rica Hotel Grimstad
fredag. Knallstart på sesongens skifestival. Nå
er det bare snøen som
mangler.
Cecilie Skog er eneste kvinne i verden som har nådd de tre polene,

Nordpolen, Sydpolen og Mount
Everest, og toppen av det høyeste
fjellet på hvert kontinent – «seven summit». Hun var første norske kvinne på en fjelltopp over
8000 meter, og hun er den andre
kvinnen i verden som har gått på
ski fra fastlandet til Nordpolen.
Og selvfølgelig har hun gått til
Sydpolen. Fredag kveld var hun i
Grimstad med sitt multimediashow, i regi av Grimstad skifestival. Det var tydeligvis kjempepopulært.
– Det kom 250 personer. Egentlig helt vanvittig,men jeg er kjempeglad og stolt, jubler skifestivalens primus motor Rune Nøstvik.

syntes de spilte bra, langt mer
samstemte og med bedre lyd enn
det jeg har hørt fra dem tidligere,
sier Nøstvik.

Mer i adventstiden

EVENTYRER CECILIE Skog og skifestivalleder Rune Nøstvik syntes det var gøy at så mange kom på høstfesten.
– Cecilie Skog, som egentlig
skulle reist like etter showet, syntes dette var så moro at hun ble
her i et døgn. Og hun lovet at hvis
hun var i Norge under Skifestiva-

len 9.-10. februar, skulle hun
komme til Grimstad.
Bandet Knoxbee var også i aksjon under høstfesten.
– De satser tydeligvis, og jeg

– Flere stunt fra dere før den store
festivalen i februar?
– Vi skal ha en helg på Torvet
under julemarkedet. Da skal vi
fyre opp snøkanonen og lage en
minihoppbakke for slike små skihoppere av bly som var populære
på 1980-tallet og tidligere. I det
hele, lage litt konkurranser og
moro, sier Nøstvik.
– Og så har vi allerede begynt
å planlegge neste års høstfest. Da
håper vi å få tak i Stein P. Aasheim. Han er, ifølge Cecilie Skog,
kongen når det gjelder slike foredrag.
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