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karen mantler
Business is Bad 
(Xtra Watt/ECM/
Musikkoperatørene)
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dette må være en av de mest 
stillegående jazztrioene som 
noensinne har satt sine bein og 
instrumenter i et platestudio. 

Karen Mantler, datter av Mic-
hael Mantler (The School of 
Understanding) og Carla Bley 
(The Carla Bley Big Band Goes 
To Church) lister seg sammen 
med gitarist og bassklarinettist 
Doug Wieselman (Anthony 
and the Johnsons) og bassist 
Kato Hideki (John Zorn) av går-
de og etterlater seg en form for 
vokaljazz som egentlig hører 
mer hjemme i visesjangeren.

Det er Mantlers stemme – og 
munnspill – som danner ram-
meverket for låtene. Hun snak-
ker mer enn hun synger og har 

en litt naiv og arrogant måte å 
synge på som på snodig vis gir 
låtene et ekstra piff. 

Tekstene er også et kapittel 
for seg. Lyrikken som følger åp-
ningssporet Catch as catch can 
høres ut som en skolestil skre-
vet av en sjuåring etter en tur i 
parken.  I det hele tatt er de før-
ste låtene på Business is bad litt 
blodfattige og lite engasjeren-
de. Det morsomme bossa-stu-
ket på My magic pencil er sjar-
merende nok, men vakkert gi-
tarspill av Doug Wielseman til 
tross – det blir aldri mer enn tri-

velig.
Da lykkes trioen 

mer når de finner 
fram den gode, gamle 
kokeboka og slår opp 
på «jazzballader». Den 
fine Wintertime og 
Surviving you med ny-
delig Stevie Wonder-munnspill 
og det hele låter verken bane-
brytende eller originalt – men 
det låter fint og noen ganger er 
heldigvis det nok.

Karen Mantler og hennes lille 
band sjarmerer seg gjennom ni 
spor og selv om man kunne et-

terlyse litt mer tygge-
motstand, kan man 
ikke unngå å bli glad i 
dette lille sjarmtrollet 
av et album. På sanger 
som I can't afford my 
lawyer og tittelkuttet 
hører vi den trassige 

og ikke fullt så strømlinjefor-
mede søskenbarnet til Diana 
Krall som vi vet Karen Mantler 
er når hun får det til – og gidder.

Likevel er det verdt å sjekke 
ut Business is bad – om ikke an-
net for den høye og solide 
sjarmfaktoren.

hjem igjen med jazz: Nina Pedersen prøver seg på hjemmebane med europeisk jazz etter suksess i sitt nye hjemland Italia med 
norske folketoner.  FOtO: rOmeO mancOri / sweet mOrning music

OslO: Først sang Nina 
Jori Pedersen norske 
folketoner til jazzakkom-
pagnement i Italia. Nå 
prøver hun seg med 
italiensk jazz–og tar den 
med hjem til Norge.
Gitte Johannessen, ntB
redaksjonen@oa.no

– Den italienske jazzmusikken 
er ganske annerledes. Det er 
en mediterransk, mer melo-
disk innflytelse som ikke fin-
nes i den norske, samtidig 
som jeg har min studiebak-

grunn fra den amerikanske 
tradisjonen, sier Pedersen.

Forelskelse
Hun er aktuell med utgivelsen 
So Far So Good på Hilde Loui-
se Asbjørnsens plateselskap 
Sweet Morning Music, og en 
serie konserter på norsk jord i 
tida framover.

Nina Jori Pedersen, barne-
født i Grimstad, ler litt når hun 
forteller om årsaken til sitt ita-
lienske «eksil».

– Banalt nok var det en 
mann med i bildet. Vi gikk fra 
hverandre etter noen år, men 

jeg ble i Italia. Jeg var ganske 
heldig, fordi jeg som utlen-
ding hadde språket–altså en-
gelsk. Og min generasjon 
snakket ikke engelsk, i mot-
setning til de yngre i dag.

Frostskader
Flesteparten av sangene på So 
Far So Good har hun skrevet 
selv.

– Noen av tekstene er basert 
på min egen erfaring, andre 
kommer i rykk og napp. Jeg 
skriver det opp underveis i en 
notisbok. Lett har det ikke all-
tid vært å være musiker i et 

fremmed land. Hun har måt-
tet tåle å være sulten, «få 
frostskader på hender og føt-
ter fordi det ikke var penger 
til å slå på varmen», har hun 
skildret det:

– Slik er det å bo i Italia. Man 
er overlatt til seg selv, og blir 
vel kanskje ekstra tøff av det. 

– Og tittelen?
– Jeg er litt halvveis i livet nå. 
Mens forrige plate kun kom ut 
i Italia, ville jeg prøve meg i 
Norge med oppfølgeren, sier 
Nina Jori Pedersen som opple-
ver det som spesielt det å ta 
albumet «hjem» til Norge.

Sval jazz fra Nina
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sjØFOrsVarets 
musikkOrps
Stella Maris
(Lawo Classics/
Musikkoperatørene)
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man må  
ikke nød-
vendigvis 
være korps-
entusiast for 
å nyte denne 
utgivelsen 
med Sjøfor-
svarets musikkorps, som er et 
av landets fem profesjonelle 
musikkorps. Det holder for ek-
sempel med å ha pløyd gjen-
nom Jon Michelets (foreløpig) 
to mursteiner av noen glitrende 
sjømannsromaner. 

For her er det marsjer med 
sterkt maritimt fortegn som er i 
sekstanten. Flottans Sjömans-
skolas marsch, Anchors aweigh 
og festmarsjen tilegnet den 
norske Amerikalinje er bare 
noe av det korpset framfører et-
ter Ingar Bergbys kyndige og 
myndige dirigentstokk. 
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sleep partY peOple
Floating
(Riot Factory/
Musikkoperatørene)
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danske 
sleep Party 
People, eller 
Brian Batz 
som han 
også gjerne 
kalles, lar på 
Floating penselen røre ved både 
svevende popkomposisjoner 
og mer snodige instrumentaler. 

Det veksles mellom det mildt 
ekstatiske og kaotiske, men det 
er når han lar de mørke krefte-
ne slippe løs Sleep Party People 
engasjerer som mest. Instru-
mentalen I see the sun, Harold, 
er en rar perle og  en spennende 
kontrast til den suggererende, 
litt åttitallsinspirerte powerin-
strumentalen Death is the futu-
re. Albumet åpner sterkt og øy-
enbrynhevende med den skak-
ke Change in time men mildner 
merkbart etter hvert.
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null
Null
(Just for the records/

Musikkoperatørene)
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mange jazzdiggere har i 
det siste blitt godt kjent med – 
og rukket å bli svært glad i – det 
nye, lille og uredde plateselska-
pet Just for the records. 

Med utgangspunkt i det bob-
lende miljøet rundt «jazzlinja» i 
Trondheim, skulle man tro pla-
tearbeiderne har mange talen-
ter å ta av. Det har de. 

Trioen Null er plateselska-
pets tredje utgivelse, og bak det 
litt pussige bandnavnet, skjuler 

det seg en hardspil-
lende trio som ifølge 
reklamen tar opp trå-
den Miles Davis og 
Jimi Hendrix begynte 
å spinne på i 1970. 
Dessverre gikk sist-
nevnte av sted og 
døde så prosjektet ble aldri noe 
av.

Men selv om Null er en streit 
gitar, trommer, bass-trio, kan 
man (med litt fantasi) likevel få 

en liten formening om 
hvordan samarbeidet 
kunne blitt, selv om 
Viktor Wilhelmsens 
gitarspill nok minner 
mer om John Scofield 
enn Jimi Hendrix, for 
å si det sånn. Null er 

en energisk trio av den gamle, 
uredde sorten og gir med låter 
som Phaselift og No sense troen 
på ungdommen igjen.


