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    Om Lauryn Hill som blånektet  
     å gå på scenen.
    Om Solomon Burke som måtte  
     ha gullstol og spesialbygd seng.

    Om Gary Moore som krevde   
     saltvannsbasseng.
    Om hans store idol som ikke  
     ble noen stor opplevelse.
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Festivalsjef Mats Aronsen (65) har dykket i arkivet:
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– Det er 
klart  

vi skal  
feire

Mats Aronsen (65),  
festivalsjef for Canal 

Street i Arendal,  
har dykket i  

arkivet og funnet  
de rareste ting.  

Bla om, les  
historien og  

se bilder  
gjennom 25 år.
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2010: Sven Lillegaard var leder i Lillegaard Trad Band som alltid har spilt på Canal Street. Her fra åpningsparaden for 11 år siden.    

Canal Streets 
25. år er i gang.
– Klart vi skal 
markere og feire, 
smiler festivalsjef 
Mats Aronsen,  
og tar oss  
gjennom festivalens  
24 første år –  
og mye, mye mer.
   

– Det har vært mye gøy og mye vilt

Irene Hegge Guttormsen 
irene@agderposten.no

• Om Lauryn Hill som blånektet å gå på 
scenen.
• Om Solomon Burke som måtte ha 
gullstol og spesialbygd seng.
• Om Gary Moore som fikk saltvanns-
basseng i Oslo.
• Om hans store idol, John Mayall, som 
slo seg vrang.

Festivalgeneral Mats Aronsen sitter 
lett henslengt i en sofa på Steenhuset 
som drives av han og 12-14 andre i et 
dugnadsfellesskap som vil tilføre huset 
og byen kultur og opplevelse. 

Der har han og festivalkoordinator 
Kristina Jørgensen hatt provisorisk fes-
tivalkontor en stund siden gamlekonto-
ret i Bankgården bygges om til hotell.

Koronapandemien slukte fjorårets 
festival. Nå kommer de samme artiste-
ne for å fargelegge årets utgave av Canal 
Street.

Mange rare ting
Mats, alle er på fornavn med Festival-
Mats, har begynte feiringen med å star-
te jubileumsblogg.

– Vi skal også samle bilder og minner 
i en jubileumsbok, eller et tykt A4-hefte 
eller noe. Hva det blir er litt avhengig av 
hvordan det står til med finansene mot 
slutten av året, selv om vi klarer oss 
sånn passe greit altså, humrer han, 
slenger den ene ullsokk-kledde foten 
oppå motsatt kne – og tar en kaffeslurk.

– Det har vært masse høydepunkter 
og noen utfordrende ting. Enkelte van-
skelige år – og mye gøy og mye vilt. Og 
rare ting, ja – de rareste ting, legger han 

lunt til og vi blir supernysgjerrig.

Heftig lineup
Store opplevelser står i kø.

– 2007 er kanskje det året med den 
aller heftigste lineupen vi har hatt.

– Det var heftig med både Gary Mo-
ore og Lauryn Hill. Det ble jo helt vilt.

– På forhånd var det Gary Moore 
som virka aller vanskeligst. Han le-

verte den verste rideren vi noen gang 
har fått. Han er død nå, så det går an å 
si det. 

Gary Moore døde i 2011, 58 år gam-
mel.

Ifølge Wikipedia er rider er et en-
gelsk ord som beskriver en musikers, 
eller skuespillers liste over tekniske og 
praktiske nødvendigheter og ønsker i 
forbindelse med en fremføring. En ri-

der er et tillegg i kontrakten som inn-
gås med arrangøren.

Vrien ønskeliste
Rideren var på engelsk og ganske inn-
vikla formulert, veldig detaljert. Det 
var av en helt annen karakter enn 
Aronsen hadde sett tidligere.

Alt som kunne gå galt, sto i detalj.
– Vi har alltid hatt god kontakt med 
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FAKTA

Navnet har endret seg en del fra  
starten:
• 1997: Arendal jazzweekend. Fire kon-
serter. 
• 1998: Arendal jazz og bluesweekend. 
11 konserter.

• 1999: Arendal jazz og bluesfestival. 
22 konserter.
• 2000: Canal Street Arendal jazz og 
bluesfestival – stadig flere konserter.
•• «Arendal jazz og bluesfestival» 
forsvant etter hvert.

FESTIVALNAVNET ENDRET SEG

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

– Det har vært mye gøy og mye vilt

2007: Gary Moore ga alt og vel så det på scenen i sommerlige Arendal i slutten av juli.  
 FOTO: LIV ØVLAND

SØPPELROCK: Canal Streets Hilde Lona og renovasjonssjef Jens Chr. Fjelldal 
inviterte til konsert med Kaizers Orchestra på Heftingsdalen renovasjonsanlegg.  
  FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN

2007: Da Lauryn Hill ankom Arendal sterkt forsinket, tok utstyret hennes strømmen 
på scenen. Etter mye om og men, kom hun igang med konserten langt på natt - og da 
ville hun ikke slutte.   FOTO: KJELL INGE SØREIDE
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PÅ DYNGA: Kaizers Orchhestra i Heftingsdalen: Pent kledde marsjerte Kaizers Orchestra opp på                     scenen, fra en dumperskuff som ellers skuffer avfall i. Fansen jublet. 

2008: Solomon Burke på den store gullstolen som festivalfolket laget til ham.  
  FOTO: ERIK HOLAND

Gard og sendte rideren til deres advo-
katkontor i London for å få de til å tyde 
innholdet for oss og få et forslag på 
hvordan vi skulle sende motforslag. Vi 
gjør alltid det, men denne gang tok det 
ekstra lang tid. De måtte finne ut hva 
som egentlig sto der og hva vi måtte 
sikre oss mot. Det var helt ekstremt.

Noen krav var svært spesielle.

Gary på Grand 
Festivalledelsen skjønte for at de ikke 
kunne ha han på hotell i Arendal.

De endte opp med Grand Hotel i Oslo. 
Og var ikke billig. 

Årsaken var at dette var eneste hotell 
i hele Sør-Norge som hadde saltvanns-
basseng, noe som var et krav.

Limousin Oslo-Arendal
Den nordirske gitaristen, sangeren og 
låtskriveren måtte ha limousin tur-retur 
Oslo-Arendal. Alt han ville ha i Arendal 
var litt catering backstage utpå natta.

– Da vi fikk han i tale, viste det seg at 
han var en veldig hyggelig kar. Vi trodde 
jo han var skikkelig kjip. Men han var 
beskjeden, ikke noen brautende type. 

Mye saltvann i Arendal
Han unnskyldte seg for alt styret med 
saltvannsbassenget og fortalte at han 
hadde psoriasis og gjerne ville kunne nå 
saltvann daglig fordi det lindret.

– Vi har jo mye saltvann i Arendal, så 
hvis vi hadde visst årsaken, skulle vi all-
tid ha ordnet det. Det hadde vært mye 
koseligere å ha han boende her, smiler 
Mats Aronsen nå.

Mange husker Gary Moore på scenen 
utenfor kulturhuset. Han var i storform 
og serverte ekstranummer på ekstra-
nummer i den fine sommernatta.

– I storslag
Journalist, musiker og grunnlegger av 
arendalsbandet Bleakwater, Morten W. 
Jørgensen, var på mange konserter med 
stjernen både i Norge og i utlandet. 

– Jeg så Gary Moore mange ganger da 
han var i live. Konserten på Canal Street 
var en av de aller beste fordi man mer-

ket godt at Gary Moore selv var i godt 
humør. 

– Han var en lunefull, kompromiss-
full type som gjorde den han ville. Had-
de han ikke en god dag, merket man fort 
det. I Arendal, var han i skikkelig slag, 
sier Jørgensen som har hyllevis med 
konsertopptak av Moore.

Mange forbehold
Tilbake til artistenes ønskelister...

I en rider står det også sånne ting som 
at hvis artister står opp om morgenen 
og føler seg litt dårlig, kan han/hun av-
lyse. 

– Du kan tenke deg hvordan det føles 
når vi har booket en artist til mange 
hundre tusen kroner og solgt tusenvis 
av billetter. Vi sjekka hans track record 
– og fant fort ut at han ikke var ikke en 
type som avlyste, smiler Mats Aronsen.

Killing me softly
De burde gjort det samme med Lauryn 
Hill som spilte samme uken. Artisten 
som er kjent for Killing me softly. 

Hun hadde sin topp rundt årtusen-
skiftet og kostet festivalen 600.000   
2007-kroner – minst. Hun var et skup. 
En av de største festivalen har kapret.

Albumet The Miseducation of Lauryn 
Hill som hun ga ut i 1998, solgte millio-
ner på millioner.

I Arendal skulle amerikaneren møtte 
tusener på tusener.

Men over tusen av dem forsvant.

Avlyste og avlyste
Hill var på Europa-turné den sommeren 
i 2007.

Hun avlyste, avlyste og avlyste. 
I Arendal satt en gjeng som fulgte 

nervøst med etter hvert som hun nær-
met seg Norge.

– Vi fikk den ene forferdelige meldin-
gen etter den andre, sier Mats og vi blir 
nesten stressa av å høre på ham nå 14 år 
etter.

Vi styrker oss på en halvkald kaffe-
sup.

På én konsert holdt hun på i åtte-ti 
minutter – og publikum ble lynforban-

na.
– Hun var nok inne i sitt verste år i kar-

rieren, hun ble jo syk, sier Mats.

Privatfly
I Norge skulle hun spille på to konserter 
– først Mo i Rana, så Arendal. Hun krevde 
privatfly innad i Norge, arrangørene del-
te på utgiftene. 

Soulartisten skulle bo på Caledonien 
hotell i Kristiansand. Ville ikke bo nær 
arrangøren. 

Festivalledelsen hadde to artistkontak-
ter på Caledonien, dette er frivillige som 
har lang fartstid med å ta seg av artister.

Plutselig ville stjernen ha tak i frisør og 
negledesigner på et tidspunkt da byen 
begynte å stenge.

Artistkontaktene klarte å ordne det. 
Lettelse.

Nektet å bli med
De skulle også følge henne til Arendal, 
men hun nektet å bli med!

Lauryn Hill skulle på scenen klokken 
22. Klokken 22 var hun fortsatt i Kristian-
sand! Ville ikke av gårde.

Etter mye om og men, fikk de henne 
med. Og kjørte sinnssykt fort.

På Harebakken ventet politiet. For å 
smigre stjernen.

Hun fikk politieskorte med blålys og 
sirene ned til Arendal sentrum. Stor stas.

Foran scenen begynte folk å bli forban-
na.

hadde fått kranglet seg til en spesiell 
lydmikser som var analog:

Strømmen gikk
23.30 entret hun og bandet endelig ho-
vedscenen. Konserten begynte, men 
Mats turte nesten ikke å puste. Fruen 
hadde fått kranglet seg til en spesiell lyd-
mikser som var analog:

– Det var en gammel mikser og Stian 
(Wærenskjold, festivalprodusent) sa: 
«Ikke tale om! Ikke på vår scene!»

Men den skulle de ha. Stian måtte gi seg.
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 Kaizers Orchhestra i Heftingsdalen: Pent kledde marsjerte Kaizers Orchestra opp på                     scenen, fra en dumperskuff som ellers skuffer avfall i. Fansen jublet.   FOTO: ÅSHILD LUND GRAN 2018: Full rulle på Madcon-konsert på Kanalplassen.   FOTO: KAROLINE NERDALEN DARBO

2011: Jonas Alaska imponerte stort på scenen under avslutningen av Canal Street. Han 
varmet opp for Bob Geldof og fylte scenen like godt som den irske stjernen, skrev Agderposten.  
 FOTO: MAJA HOLAND

Etter noen få minutter gikk alt i svart. 
Mikseren tok strømmen på hele scenen.

Hun hadde sunget cirka en sang etter 
at publikum hadde ventet i halvannen 
time. Så gikk hun.

Blånektet
Klokken nærmet seg midnatt. Bandet 
kom på scenen igjen. Men Lauryn Hill 
blånektet.

Både festivallederen og artistkontak-
tene var backstage for å prøve å løse flo-
ken. Rundt 1.000 av de rundt 3.000 til-
skuerne forsvant. Mange var sure.

Halv ett kom hun ut igjen. Med rusten 
stemme. 

Flere tilskuere forsvant etter hvert.

Politi ville ta strøm
Etter hvert som hun sang og bandet kom 
i stemning, ble konserten og stemningen 
bedre og bedre.

De hadde lov til å holde på til klokken 
ett, men nå var superstjernen i siget. 

Hun ga seg ikke før ti over halv tre på 
natta!

Det kom mange naboklager da …
– Politiet sto bak der og ville egentlig ta 

strømmen hele tiden, men vi klarte å 
holde igjen – det er legendarisk. De var 
greie. Vi fikk gjennomført konserten 
med denne spesielle artisten – som ikke 
ville at noen av oss bak scenen skulle se 
på henne, engang. Det var helt surrealis-
tisk, sier Mats.

Internasjonal showbiz
– Akkurat der følte du virkelig at du var 
midt i internasjonal showbiz, sier Aron-
sen – får et stolt glimt i øyet og legger til:

– I mange år etterpå hadde vi en veldig 
standing hos amerikanske agenter fordi 
vi gjennomførte den konserten! Det var 
et helvete, men det gikk rimelig bra – og 
de siste 1.500 som orka å stå utpå natta 
der, hadde det fint.

Året etter fikk de booket den nå avdø-
de soulkongen Solomon Burke. 

Mats Aronsen tror det var mye på 
grunn av de klarte å gjennomføre Hill-
konserten.

– Han er en kul soulartist, tenkte jeg.
– Han var verdens største soulartist på 

den tiden – at han bokstavelig talt var 
den største, hadde jeg ikke tenkt så over.

Gullstol
De gjorde store øyne da rideren kom:

• Ett dusin buketter med ti langstilke-
de røde roser i hver. 

• En diger gullstol. 
• Masse damer foran scenen der foto-

grafene vanligvis står.
I tillegg veide stjernen 297 kilo. Så hvor 

i all verden skulle de finne hotell med en 
passende seng?

De lette og de spurte, men det hele 
endte med at festivalens folk måtte byg-
ge en seng av paller – i en suite på Tyhol-
men hotell. 

Ikke nok med det. Artisten skulle også 
komme seg opp på den høye scenen på 

Sam Eydes plass. Hvordan løfte nær 300 
kilo pluss en rullestol?

Til slutt brukte de truck.

Måtte kutte rosetorner
Roser uten torner klarte de ikke å finne, 
så det endte med at artistkontaktene 
måtte kutte torner av 120 stilker …

Gullstolen fikk de nøyaktige mål på, så 
det var bare å bygge og male.

Burke og bandet serverte en minnerik 
konsert. 

Burke satt på gulltronen som var skjø-
vet ganske langt fram på scenen. Rundt 
ham danset flere av hans 14 døtre og en 
del andre damer som så nesten like ut. 
Alle var rålekre – i gullamé-kostymer.

På slutten av konserten skulle 50–100 
kvinner slippes inn foran scenen. Burke 
reiste seg opp, han klarte det så vidt, – så 
kastet han rosene ut til damene.

– Da var han full av «love» og alt mulig. 
Han var pastor i en menighet, sang gos-
pel. Ja det var mye «love». Det var helt 
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2010: Mari Boine fikk folk til å danse på Arendal kirkegård. I jubuileumsåret 2021 skal Herborg Kråkevik  etter planen fylle scenen og området her.  FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

utrolig å se på. Alt styret hadde jo en me-
ning, sier Mats.

Mr. Mats fikk klem
Det er ikke ofte han blir invitert bak sce-
nen av artistene, men Burke ville hilse på 
ham.

Solomon: – Mister Mats.
Mats: – Velkommen til oss, du holdt en 

fantastisk konsert.
Burke holdt ut armene, Aronsen skjønte 

at han skulle få en klem
– Da forsvant jeg inn i en kjempediger 

dyneaktig følelse – jeg holdt på å bli kvalt i 
hele ham. Det var mykt, stort og varmt og 
der var det bare «love».

– Han takket mye for at han fikk komme 
til Arendal og synge på denne fantastiske 
scenen.

Presse i en konteiner
Som nevnt, synes festivalsjefen at de har 
opplevd mye rare ting.

Noe av det rareste han husker, er pres-

sekonferansen før festivalen i 2006. 
Det er året Kaizers Orchestra skulle 
spille på «dynga», Agder Renovasjons 
anlegg i Heftingsdalen. Bakteppet var 
at de hadde streva lenge for å bli miljø-
fyrtårn. 

For å få en ekstra schwung over pres-
sekonferansen, rigget festivalfolket og 
renovasjonsfolket noe voldsomt til på 
Sam Eydes plass utenfor Arendal kul-
tur- og rådhus. De kjørte ned en svær 
konteiner. Kanskje 25 meter lang. Den 
var åpen på hele ene langsiden og inni 
der hadde de pressekonferanse. 

– Vi i festivalen satt i ene enden, 
mens journalistene satt på stoler bak-
over. På utsiden kunne alle som var i 
området, se på. Som en forestilling. Ja, 
det var ganske odd. 

– Absurd
På plassen kjørte feiebiler og kompri-
matorbiler («søppelbiler»). Rundt og 
rundt.

– Det var ganske absurd. Men vi slapp 
da nyheten om at det skulle bli konsert 
på dynga. 

Trommestuntet de dro i gang som 
oppvarming til Kaizers-konserten, har 
gitt festivalen aller mest nasjonal pres-
sedekning noensinne.

– Vi spurte om folk ville være med og 
spille trommer med Kaizers og fikk 
mange hundre svar fra hele Norge siden 
utrolig mange aviser skrev om det. Vi 
plukket ut nesten hundre trommesla-
gere.

Nasjonal oppmerksomhet
Dagbladet skrev dette:

«Er du trommeslager – eller har du 
lyst til å bli en? Nå har du muligheten til 
å slå med slegge og gravemaskin, på 
hvitevarer, konteinervegger, oljefat og 
rivningskuler.

– Vi vil ha folk som er glade i å lage 
lyd. Vi vil ha unge og gamle, kvinner og 
menn, sier Canal Street-festivalens dag-

lige leder, Hilde Lona.»

Båtkrasj
Alle konteinerne nede i «graven» i Hef-
tingsdalen ble fjernet. Området ble des-
infisert og reingjort.

– Så sto alle trommeslagerne nedi der 
– det hele ble regissert av Audun Dertz. 
En skikkelig kakofoni. 

Vorspiel-stuntet endte med at en 
kjempesvær sjekte ble heis opp av en 
diger heisekran og sluppet rett i bak-
ken.

Alt dette skjedde før de dresskledde 
Kaizers-musikerne ble fraktet i skuffen 
på en gedigen dumper fram til scenen.

Konserten «Føling på fyllinga» ga 
spesielle opplevelser til 2.500 tilskuere 
og masse frivillige.

Øl og vin på dynga
19. juli 2006 ble slik en merkedag i festi-
valens historie.

– Vi syntes det var veldig gøy å søke 
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FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK FYRKONSERT: Anne Grete Preus skapte stemning ute på Lille Torungen for 14 år siden. 

2015: Barna har også sin del av festivalen. I siste nummer av konserten med Lady Moscos ble barna invitert opp 
på scenen og fikk spille på en rekke instrumenter.   FOTO: ERIK HOLAND

vin- og ølbevilling på dynga. Under stor 
tvil ga Arendal kommune oss lov. Vi 
solgte hamburger fra hall der de pleide å 
mellomlagre søppel, gliser Mats.

Agderposten: – Har dere tenkt å gjenta 
et slikt stunt?

– Vi har løselig snakka om det, men 
det er ikke alltid like lett å gjenta en slik 
suksess, selv om det er flere andre ting vi 
har gjort som har vært så gode at vi har 
fortsatt med de, svarer han. 

Konsert på Arendal kirkegård for ek-
sempel.

Kirkegårdskonserter
– Vi hadde lenge pratet om å få til kon-
sert der og brukte nesten et år sammen 
med kirkeverge Einar Bore på å få lov. 
Søknaden måtte til biskopen og til kul-
turdepartementet. Flere syntes ideen 
var tvilsom. Det kunne være støtende 
for folk. Vi er bokstavelig talt i grense-
land, men så fikk vi lov, og nå har vi jo 
hatt mange kirkegårdskonserter.

Mats Aronsen betegner alle konserte-
ne på kirkegården som unike.

– Det er alltid spesielt å se så mange 
gråte der. Artister gråter. Publikum grå-
ter. Det kan være folk har opplevd død i 
nær fortid.

Sjaman på kirkegården
Han husker godt da Mari Boine var der. 

– Hun er jo ikke kristen, – hun er uttalt 
sjaman og da lurte vi på, – hm, går dette 
egentlig bra? 

Men så fant de ut at Arendal kirkegård 
er åpen for alle.

Avdelingsleder Petter Norberg i Aren-
dal kirkelige fellesråd sier dette:

– I utgangspunktet er alle gravlunder i 
Arendal offentlig område og alle kan be-
nytte dem, og gravplassene våre er til for 
alle uansett tilhørighet. Vi i Arendal er i 
den gjensidig heldige situasjonen at 
gravplassmyndigheten og Canal Street 
har funnet en fin måte å samhandle på 
og «byens fineste park» kan benyttes til 

konserter til gjensidig glede.

Dans ved kapellet
Mats koste seg og slappet av, men litt uti 
konserten oppfordret Mari Boine til dans.

– Da tenkte jeg at nå blir det bråk i et-
tertid. Noen dansa, det var litt hopp og 
sprett – men det gikk fint, og det ble ikke 
noe særlig diskusjon!

Utøya-sommeren
I 2011 ble det ekstra emosjonelt. Drapene 
på Utøya og i Regjeringskvartalet skjed-
de en fredag, festivalen startet tirsdagen 
etter.

Etter å ha sjekket med politi, kommu-
ne, sogneprest og festivalfolket, kom de 
– under tvil – fram til at det var best å ha 
festival.

– 2011 er et år som blir stående i histo-
rien som ganske spesielt, men vi opp-
summerte med at festivalen hadde en 
funksjon og at det var en fin festival – 
kanskje særlig avslutningskonserten på 

Sam Eydes plass med Bob Geldof. Det 
var veldig stort, han snakke mye om det 
som skjedde. Det var mye grining, noe 
som var naturlig.

Festivalsjefens jobb
Agderposten: – Du jobber med festivalen 
hele året. Får du kost deg litt i selve festi-
valuken i juli?

Mats: – Noen år klaffer alt og da har jeg 
ikke så mye og gjøre. Jeg har fått med 
meg de fleste konsertene opp gjennom 
– ti minutter her, en halvtime her.

– Min jobb er da tre ting: 
1. Gå rundt og se at de frivillige har det 

bra, klappe folk på ryggen. 
2. Si hei til sponsorer. 
3. Men det viktigste er å påse at artis-

tene kommer på scenen.
Som oftest er det totalt problemfritt – 

men noen ganger er det ting som ikke 
funker. Det kan være teknisk, eller det 
kan være kontrakt-relatert spørsmål.
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Vrang guru
Det er ikke så mange tilfeller av sistnevn-
te, men Mats Aronsen møtte på det med 
et av sine gamle idoler – blueslegenden 
John Mayall. Han var en guru i London 
på 1960-70-tallet og var viktig for mange 
store musikere som for eksempel Jimmy 
Hendrix.

– Vi klarte til slutt å få booket han, det 
var kult. I 2008. Jeg var kjempeglad. Gle-
det meg, men rett før han skulle på sce-
nen, fikk jeg beskjed om å komme back-
stage. Han ville ikke spille.

– Da gikk jeg bak scenen og fikk møte 
et av mine gamle idoler. Men så var han 
ganske sur.

Backstage
Vi «blir med» backstage 23. juli 2008 
cirka klokken 20.00:

Mats Aronsen: – Hva er problemet? 
Han tror det handler om økonomi og 

har med kopi av betalingsinfo.
John Mayalls manager, Mike: – Det er 

for sent.
På grunn av litt utsettelser i løpet av 

kvelden er starttidspunktet forskjøvet 
med en halv time. Han skulle spille klok-
ken 22.10. Ny tid er 22.40. 

Mats spør artisten selv om det ikke går 
greit. Bare en halvtime.

John Mayall: – You have to talk to Mi-
ke.

Manager Mike sitter i sofaen og er ikke 
blid.

– Litt krise
Mats løper ut til produsent Stian.

Mats til Stian: – Kan du korte inn tiden 
noe, det er litt krise bak her.

Stian: – Ja, vi kan kanskje få til 16–17 
minutter, men garantert 20 minutter.

Mats diskuterer med manageren i over 
en halvtime.

Mike: – Vi kan akseptere 20 minutter, 
men ikke 21 – da blir det ikke konsert.

«Gammel mann»
Mats prøver flere ganger å henvende seg 
til artisten selv. Sier at han har gledet seg 
så til å oppleve ham i Arendal. 

Mayall: – This is not the case.
Manageren sier noe om at de er på en 

lang turné og at artisten er en gammel 
mann.

– Men han var ikke så gammel – bare 
72. Det var bare noen primadonnagreier, 
sier 65 år gamle Mats nå.

Heldigvis vet Mats at produsenten vil 
holde ord.

Da John Mayall går på scenen, er han 
heldigvis ikke sur.

– Han leverte en bra konsert, men det 
var ikke noen stor opplevelse for meg, 
dessverre. Mitt forhold til ham fikk seg 
en knekk. Jeg spiller fortsatt hans san-
ger, det er veldig kult, men jeg syntes 

han var blitt en surpomp.
Artisten er nå 87 år gammel.

Lillegaard i alle år
Gjengen i Lillegaard Trad band er aldri 
sure. De lager liv. Og har vært med i alle 
år. Rasmus Solem og Tom Rudi Torjus-
sen likeså. Espen Larsen har spilt mye.

Det aller første året var Big Chief Jazz 
band med.

Og Mats Aronsen har vært med hele 
tiden. Det var hans idé, hans baby.

I 1996 startet han og flere litt med jazz-
klubb på legendariske Havnepuben. De 
holdt også en utekonsert i Pollen som ble 
en forløper til det som skulle komme. 
Derfor står det noen steder at festivalen 
startet i 1996.

– Jeg jobba i kulturetaten fram til 1997 
– så sa jeg opp, men da hadde jeg fore-
slått at vi skulle starte en slags festival, 
sier Mats.

New Orleans
I 2000 ble festivalen en stiftelse som 
knyttet til seg både APL og kommunen. 

Mats fremhever kultursjef Kristin 
Lundby som en viktig bidragsyter. APL 
ble hovedsponsor og APLs Fredrik Major 
styreleder. Han lanserte også navnet Ca-
nal Street, etter en av gatene i bluesbyen 
New Orleans.

Grønne gateskilt fra USA dannet bak-
teppe for logoen. 

– Det passet jo bra med kanalnavnet 
også siden Arendal er en gammel kanal-
by, det ble ganske kult, sier Mats.

Fra 2006 ble festivalen et aksjeselskap. 
Mats Aronsen ble delvis ansatt, – og i full 
stilling fra 2009.

Skumle stjerner
Agderposten: – Hvilken stor stjerne har 
du til gode å få hit?

– På 2000-tallet sa jeg noen ganger 
dumme ting som Bob Dylan, eller noe. 
Jeg har bare slutta med å si slikt. De er så 
dyre, jeg tror ikke jeg gidder å be om å gå 
konkurs. Det er altfor skummelt, sier 
han og drar en link til Dylan-konserten 
på Odderøya i 2014. 

Det var gøy å se ham sammen med 
7.000 andre tilskuere, men Odderøya li-
ve gikk konk.

Grusomt i 2010
Canal Street har hatt noen dyre artister. 
Aldri noen over en million. Men de had-
de booket det svenske poprockbandet 
Kent til rundt den prisen i 2010. 

På grunn av stemmetrøbbel, ble det 
ikke Kent-konsert da og det var medvir-
kende til at det ble økonomiske utfor-
dringer for festivalen.

– 2010 var et grusomt år. Kent avlys-
te, det regnet og alle ble oppsagt. Da 
var vi jammen ikke langt unna kon-

2011: Et spesielt år - festivalen startet bare få dager etter tragdeien på Utøya  og Regjeringskvartalet.         Selveste Bob Geldof dedikerte «I don’t like Mondays» til Utøya-ofrene. Folk sang og folk gråt. 

kurs. Men så tok de meg tilbake 1. ja-
nuar 2011, smiler han som karakterise-
rer jobben slik:

– Drømmejobb. Hobbyen min. Even-
tyrlig bra.

2020 ble også et grusomt år. Styrt av 
covid-19. Alt måtte avlyses. 

Men nesten alle artister er rebooket til 
årets festival.

Rekordsalg i fjor
Canal Street har rundt 8 millioner kro-
ner i omsetning hvorav rundt halvpar-
ten er billettinntekter. 

Det hadde aldri vært solgt så mange 
billetter på forhånd som i fjor, faktisk 
dobbelt så mye forhåndssalg som noen 
gang før.

– Da koronaen kom, hadde vi omsatt 
for en million kroner bare i billettsalg – 
det var inkludert Sigrid-konserten som 
skulle være en enkeltstående konsert i 
Bryggebyen på Vindholmen. De pengene 
er salta over til 2021.

De er ikke sikre på om Sigrid kan re-
bookes, men konsert i Bryggebyen skal 

det uansett bli. Akkurat den konserten 
skulle settes opp av et helt nytt event-
selskap som er heleid av festivalselska-
pet, nemlig Canal Street Event AS. 

– Eventselskapet kommer vi til å utvi-
kle. Da kan vi ta mer sjanser og tjene 
penger, kjøre enkeltstående ting ved si-
den av festivalen, noe som kan være med 
på å trygge festivalen, sier Mats Aron-
sen.

Det er for øvrig svært få publikumme-
re som har bedt om å få tilbake billett-
pengene sine.

Stolt
Hvor stolt er du over å ha holdt på i 25 
år?

– Det er veldig stas. Jeg er stolt over 
at vi har holdt ut. Mye av grunnen er at 
vi har en fantastisk frivillig stab og et 
veldig godt offentlig og privat eierskap 
som har reddet oss gjennom kriser – 
Arendals Fossekompani, APL, Arendal 
kommune, Agder fylkeskommune. Det 
tenkes langsiktig. Vi er et ideelt AS og 
det er ikke anledning til å ta ut noe 

2004:  
Styre- 
medlem-
mene  
Kristin 
Lundby, 
Tarjei 
Sanden og 
kultursjef 
Eirik 
Mykland, 
samt Frank 
Kvarstein 
(bak), lovet 
heftige 
rytmer i 
Arendal  
den 
sommeren. 
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overskudd.

400 frivillige
I tillegg til sjefen i full jobb, står festival-
koordinator Kristina Jørgensen, samt 
produsentene Bård Thorstensen og Stian 
Wærenskjold på lønningslista som teller 
1,5 årsverk.

400 frivillige, samt gruppeledere for 21 
ulike grupper gjør jobben gratis.

Antall konserter er også i stadig end-
ring.

– Vi var oppe i 76 konserter og mye over 
hundre artister i 2007–2008. Det var helt 
galimatias. Da hadde vi 21 scener. Nå er vi 
nede på 10–11 scener og rundt 35 konser-
ter.

– Ja, vi var fast bestemt på å bli Norges 
største festival, men trappet ned etter un-
derskuddet i 2010. Vi har lært at vi må 
være mer nøkterne og den type festival vi 
driver ser ikke ut til å bli så mye større 
enn vi er nå.

Driver tungvint
– Det er ikke det at jeg ikke tror det går, 

men vi driver den litt for tungvint – vi øn-
sker å ha mange småscener i bakgårder, 
på søppeldynga, på tømmerkaia, på øyer, 
kirkegården, på Bratteklev skipsverft – 
mye som er underskuddsforetak

– Av 35 konserter går vi i overskudd på 
fem-seks. Så hadde vi villet rendyrke en 
festival som først og fremst gikk i over-
skudd, hadde vi kun hatt to scener. Men 
vi ønsker å ha en kulturfestival, heller 
enn en reinspikka kommersiell festival.

Mange sjangere
Canal Street har et program med både 
jazz, blues, rock, pop, litt americana/co-
untry, hip hop og den retter seg mot alle 
aldere.

– I fire år jobba vi med Pollen-konser-
ten som var veldig gøy og en satsing mot 
unge. Vi samarbeidet med restauranter, 
hadde et stort, åpent område med to-tre 
scener.

– Det var sånn måtelig vellykka. Vi tap-
te penger år for år og det ble vanskelig å 
forsvare. Musikken var bra, artistene var 
bra, men det var sannsynligvis en greie 

med at det var en både og-greie. Det var 
mange voksne foreldre der, noe som gjor-
de at de unge ikke gikk mann av huse.

Spiller i tre band
Er du med i 25 år til.?

– Jeg er med noen år til. Det er jo fan-
tastisk gøy. Kjempespennende.

Mats er aktiv i musikklivet også som 
utøver i tre band.

Amerikalinjen ga ut første plate i 1996. 
Tre plater er i ferd med å bli digitalisert 
og lagt ut på Spotify. Det sysles med ideer 
til en fjerde plate.

I jazztrioen Let́ s get lost spiller han gam-
le amerikanske jazzlåter fra 1940-tallet.

Han spiller også i Bobs mob – et Bob 
Dylan-tribute band.

Først ute med Alaska
Mats har vist fram nye artister tidligere.

– Å promotere Jonas Alaska under Ca-
nal street i 2009, var en ganske spesiell 
opplevelse, – å være de første som setter 
han på scenen. Vi lanserte han som artist 
i foajeen på kulturhuset i februar. Han 

gikk da på anerkjente Liverpool Institute 
for Performing Arts. I juli sto han helt 
alene på hovedscenen vår. Å se oslopres-
sen oppdage ham, var veldig kult. Vinte-
ren etter spilte han på By:larm.

Kråkevik og Ændal
Nå ser festivalsjefen fram mot et så aktiv 
jubileumsår som pandemien tillater.

Herborg Kråkevik på kirkegården, Jan 
Eggum og Halvdan Sivertsen på Merdø, 
Odd Nordstoga, Highasakite, DumDum 
Boys, Bo Kaspers og Rockebandet Ændal 
i byen…

2022
Men mister Mats har allerede begynt å se 
mot 2022.

– Vi er i bookingprosess med et stort 
band, sier han hemmelighetsfull.

Historien fortsetter…
Og artistenes mangfoldige ønskelister 

kan kanskje bli minst like spektakulære i 
fremtiden, for Mats Aronsen sier de har 
store planer. Mye superspennende som 
ennå ikke er forløst. lll
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