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Blir ingen «skogens musikalske konge» selv om han heter Elg
CD
ELG
Lucky One
Continental/Universal
Anmeldt av
Per Ivar Henriksbø

Elg lever på gammel storhet.
Det er dessverre ikke nok.

Selvfølgelig bra at han gjør det han
er god til, Øyvind Elgenes, fortsatt
best kjent som vokalisten i den norske supergruppa Dance With a
Stranger. Men med dette femte
soloalbumet etter «Stranger»-epoken, forventet jeg mer. Det finnes
riktignok lovende ting. Noen av
sporene har trøkket. Likevel virker
det som om Elg ikke er kommet seg
vesentlig videre. Jeg synes ikke å

høre utviklingen han har potensial
til. I relasjon til hovedlinja i karrieren hans representerer «Lucky
One» ikke så veldig mye annet nytt
enn at arrangementene ikke er like
rocka og tunge som da han frontet
Norges beste band. De er heller
ikke like stødige.
Mange av låtene har fortsatt
sterkt preg av soul. Men det er et
eller annet med Elgs stemme som

antyder at han er over middagshøyden. Jeg tror faktisk at Elgs stemme
i litt mindre pompøs drakt, forent
med kun akustisk gitar, ville kledd
tekster og melodier bedre.
Arrangementene må han selvsagt ta hovedansvaret for. Jeg tror
imidlertid at produsenten, selveste
Ronni Le Tekrø, har hatt et par
fingre med i spillet. Dessverre funker mange av grepene bare delvis.

Energi etter pause
Talent under
utvikling

Religionen er
ikke død

CD

CD
ANDREA DAHLE
Cars
(EP – utgitt digitalt)
Anmeldt av
Halgrim Øistad

Sval og dansbar elektropop er vel ikke det som
Lillehammer er aller mest
kjent for.
Men slik låter det når Andrea
Dahle setter i gang med sin nye
plate. Hun følger opp fjorårets
debutalbum «Foxwood Lane»
med et minialbum med seks låter.
Umiddelbart kan det være
fristende å trekke tråder til Annie
(Anne Lilia Berge-Strand), et
annet norsk stjerneskudd delvis
fra samme sjanger. Men Andrea
har andre kvaliteter. Ikke minst
stemmemessig har hun et
særpreg, noe mer i retning en ung
og lett bevrende Kate Bush.
Som låtskriver har Andrea
Dahle noe å gå på. «Buckle up» er
eksempel på det lett slitsomme.
De beste delene av plata er de
roligere låtene, som «Destruction» og ikke minst «Missing», der
hun får mer luft og rom slik at
stemmen – og innholdet i teksten
– kommer mer til sin rett.
Hvilket kan indikere at Andrea
Dahle har et talent som kan takle
enda mer musikalsk utfordrende
materiale enn standard elektropopdans. Men «City lights» og
«Cars» har jo hitpotensial også ...

BAD RELIGION
True North
Epitaph Records
Anmeldt av
Halgrim Øistad

CD
URBAN
CONNECTION
Live
Reckless Records/
Musikkoperatørene
Anmeldt av
Per Ivar Henriksbø

Når man tar sju års
pause, pleier ikke
formen være like bra
etterpå som før. For
Urban Connection er
det imidlertid ikke
energien det står på.
Steinar Raknes, Frode Nymo og
Håkon Mjåset Johansen klinger
alle godt i norsk jazzliv. Når de
etter i lange tider å ha bedrevet
andre ting enn å sysle med
urbane forbindelser, har funnet
sammen igjen, virker det som
om det ikke er suget som er mangelvare. Hele albumet syder.

Dette er for alle som synes
Green Day bare har blitt
noen dvaske posører.

BASSISTEN: Steinar Raknes er bassist i trioen Urban Connection. Nylig gjestet han Lillehammer, men da alene.  Pressefoto
La meg likevel komme med
en advarsel: Disse gutta bryr seg
lite om konformitet. Helt tydelig
at det ikke er allmuen – hvermannsen – de henvender seg til.
Riktig nok er dette et live-album,
og vi hører applaus og begeistring mellom sporene. Mye tyder
likevel på at det er det sultne
publikummet – jazzfolk som er
åpne for det nonmelodiøse eller

trekkes mot frijazzen – som synes
de har mest å hente her. Gutta
trøkker på og trøkker på.
Ingen overraskelse at Raknes,
Nymo og Johansen er nysgjerrige og vågale musikksjeler. Da
jeg hadde satt i gang spilleren
hjemme, forsto jeg fort at «Live»
bør forbeholdes hjemme alenekvelder. Et gnistrende album,
men i små porsjoner.

Et album for jazzfolk som er åpne for
frijazz og nonmelodiøse uttrykk

Bad Religion – er ikke de daue
sammen med alt som var
andregenerasjons punk, da? Nei
da.
Drøyt 30 år etter at bandet
startet i Los Angeles har Greg
Graffin og kara tatt pause fra
ymse jobber og laget album
nummer 16. Fuck you! synger
collegeprofessor Graffin i låten
med samme tittel – og høres ut
som han mener det.
Kanskje var det rundt albumet
nummer sju, «Recipe for Hate» i
1993 og «Stranger than Fiction»
året etter, at de var helt på
toppen. Men bandet har holdt
fanen oppe og har fortsatt til
gode å lage ei elendig plate. Ingen
dårlig prestasjon i en sjanger som
man vel må erkjenne har visse
begrensninger i utgangspunktet.
Derfor er det desto artigere at
«True North» er tett oppunder
storhetstida fra snart 20 år
tilbake. De låter inspirerte og
aggressive, og de har noe på
hjertet. Mesteparten her er
atskillig mer intelligent enn et
enkelt fuck you, nemlig ...

Det går an å høre Bach, også når han ikke heter Johann Sebastian
CD
BAROKKANERNE
Empfindsamkeit!
LAWO Classics
Anmeldt av
Per Ivar Henriksbø

Barokkanerne spiller Bach.
Men ikke Johann Sebastian.

Derimot en av sønnene hans,
cembalisten og pianisten Carl
Philipp Emanuel. Født i 1714,
døde i 1788. Selvsagt ikke like
allment kjent som faren. Likevel
betydningsfull, i alle fall om vi tar
utgangspunkt i overgangsperioden mellom barokken og klassisismen. På plata sanser vi begge
tradisjonene og periodene.
Barokkanerne består av musi-

kere tilhørende Kringkastingsorkesteret og Oslo-Filharmonien.
Ensemblet spiller fortrinnsvis
såkalt «tidligmusikk», hvor ikke
minst barokken hører hjemme.
Albumet tar for seg musikk
sønn Bach komponerte gjennom en
hel mannsalder, mens han var
ansatt som hoffkomponist i Berlin
og under tiden i Hamburg. Det
musikalske uttrykket er tilgjenge-

lig, og under ledelse av oboisten
Alfredo Bernardini viser ensemblet
stor innsikt i både Bachs lynne som
perioden han virket i. «Empfindsamkeit» preges av stort spenn
både de fire hovedverkene imellom
og de innbyrdes temperatursvingningene i hvert av dem. Solistene
Christian Kjos (cembalo) og nevnte
Bernardini bidrar sterkt til å gjøre
oss til venn med Bach junior.

