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TIL HAMAR: Bare Egil Band spiller på gregers 18. september. Her er han under Hamar Music Festival i 2012.  FoTo: aNdErs groBsToK daLEN

Med så gode 
musikere, en så 
tett produksjon 
– og attpåtil en 
så demokratisk, 
demografisk 

idé skal det mye til at det 
går feil for Bare Egil Band. I 
«Norge på kryss og tvers vol. 
3» fortsetter Egil Hegerberg 
å ta for seg vårt langstrakte 
land med spesialskrevne låter 
«hinsides land og strand», 
som undertittelen forteller. Han 
synger rått, harselerende og 
småvittig om Telemark, Bergen, 
Træna, Eidsbugarden, Bodø og 
Trøndelag (når får vi høre DDEs 
coverversjon av «Æ39»?). Alle 
får sitt pass grundig påskrevet 
i krysninger mellom hyllings-
låter og karakterdrap. Bare Egil 
Band er på turné og har lovet 
å skrive en sang spesielt for 
hvert sted de holder konsert. 
Det er bare å se fram til Hamar 
gjennom Hegerbergs briller.
Omtalt av Anne Ekornholmen

Bare Egil Band
Norge på kryss og 
tvers vol. 3 
Duplex Records/
Caroline International

I 2010 holdt 
Kringkastings-
orkesteret le-
det av Thomas 
Søndergård 

en konsert på Rockefeller med 
musikk av Heiner Goebbels og 
Frank Zappa. Nå foreligger kon-
serten i albumform, der noe av 
det mest spennende kanskje 
er å se de to komponistene stilt 
mot hverandre; et forhold som 
også setter den symfoniske 
siden av Zappa inn i en større 
sammenheng. Det er ikke nød-
vendigvis denne som treffer det 
største publikumet, men det er 
heftige og komplekse kompo-
sisjoner, som også har et sterk 
episk og fabulerende grunnpreg. 
Omtalt av Geir Vestad

Kringkastings-
orkesteret
Perfect Strangers
Lawo Classics

Seks musikere 
som møttes på 
jazzstudiet på 
Agder musikk-
høgskole, debu-
terer nå under 

navnet Mirage Ensemble med 
albumet «Memory Happen». 
Det er blitt en rikholdig utgivelse 
med et ganske så sammensatt 
melodisk jazzuttrykk, med fint 
rom for det improviserte og med 
ganske lekende og smidige over-
ganger. Et iørefallende særpreg 
er koblingen mellom det lavmælt 
lyriske som den ene ytterlighe-
ten og det energiske trøkket som 
det andre. Og i dette vide spennet 
utvikler musikerne en form som 
også gir hver enkelt utøver rikelig 
albuerom. 
Omtalt av Geir Vestad

Mirage Ensemble
Memory Happens Now
Musikklosen

Renate Rubini 
er en debutant 
som det i høy-
este grad er 
verdt å legge 

merke til. Albumet «Sometimes» 
er gjort sammen med pianisten 
Runar Andersen, og resultatet er 
preget så vel av jazz og latin som 
klassisk filmmusikk. Rubini opp-
trer med særpreg og autoritet, og 
leverer et sett lekre og elegante 
låter innen et ganske kjølig, men 
drivende formspråk. Etter hvert er 
det nok noen av låtene som taper 
i intensitet, men Rubini gjennom-
fører med stilen i behold. Dette er 
gjennomført særpreget fra først 
til sist fra en original artist med et 
prosjekt som er både lekende og 
dristig.  
Omtalt av Geir Vestad

Renate Rubini / 
Runar Andersen
Sometimes

«Nyanser i blått» 
er et hyllestal-
bum til NRK-
jazzlegenden 
Kåre Grøttum, der 

Grøttum selv, sammen med Anders 
Svinndal er produsent. Og her sam-
les musikere som Ingrid Bjørnov,  
Erling Wicklund, Tom S. Lund, Kåre 
Conradi, Staffan William-Olsson og 
Sigmund Groven i et bredt utvalg 
jazzlåter. Fra ragtime via «Lazy 
blues» til en flott «Liten Ballade» 
med Knut Riisnæs på tenorsakso-
fon. Her er ti låter og 40 minutter 
man gjerne hører om igjen. Det er 
mildt, pent produsert og hyggelig, 
det røsker ikke, men smyger seg 
rundt deg i et lett teppe man gjerne 
dekker seg med en høstkveld. 
Omtalt av Anne Ekornholmen

Div. artister
Nyanser i blått - mu-
sikk av Kåre Grøttum
Grappa

Jentene i sta-
vangerbandet 
Frk. Fryd er ute 
med sitt første 
studioalbum, få 

måneder etter EP-en «Baandt-
vang». Rockebandet byr på nor-
ske låter i sjangeren pop-punk, og 
dessverre blir mye av materialet på 
«Hjertebank» ganske så passé da 
lydbildet på albumet blir noe i over-
kant umoderne i dagens rockebilde. 
Frk. Fryd blir heller ingen ny kvinnelig 
versjon av DumDum Boys eller et 
punk-motstykke til Razika, da både 
vokal og bandets låttekster har et 
veldig barnslig preg. Dette går dårlig 
sammen med lyden av sterke trom-
mer og røffe gitarriff, og gir derfor 
ingen harde hjerteslag denne gang.
Omtalt av Christian K. Søberg

Frk. Fryd
Hjertebank 
Sony Music  
Entertainment

MuSiKK 26.10. spiller Highasakite ekstrakonsert på Rockefeller i Oslo, 

siden den første konserten, 25. oktober var utsolgt 

etter ti dagers salg. Bandet trakk hele 12.000 mennesker til sin konsert på 

Øyafestivalen - og Highasakite spiller også på Gregers i Hamar 17. oktober. 

Christopher Anton Rea, Chris Rea 
blant venner, har til de grader 
vært med siden 1978. Han har ut-
gitt et utall plater, men av en eller 
annen grunn aldri fått sin plass i 
den aller øverste elitedivisjonen.

Pussig, egentlig, at ikke Chris Rea 
er blant de aller mest funklende 
stjerner. For år om annet kom-
mer han med musikk som skin-
ner av gull, men så stanger han 
likevel hodet mot lydmuren. Han 
slipper liksom ikke helt igjennom. 
Men så er han heller ikke noen 
brautende fyr, så er det sagt.

Vi har valget mellom mange 
når vi en dag om annen føler 
trang til en gjenlydt med Chris 
Anton. Ikke sjelden faller valget 
på «The Road to Hell» fra 1989. 
Hans tiende plate og selveste ro-
sinen i Reas midtlivsproduksjon 
med tittellåten som åpningsspor 
i to bolker med en samlet varig-
het på over ni minutter og vakre 
«Tell Me There’s a Heaven» som 
avslutning på verket.

Chris Rea er eksponent for 
melodiøs rock, ofte duvende 
av den typen som passer i stor 
bil med kraftig stereoanlegg og 
som bare ruller og ruller og aldri 
tar slutt. «Looking For a Rain-
bow», for eksempel, over åtte 
minutter. Nydelig.

En ting til med Rea: Han har så 
delikate omslag på platene sine. 
Du kan nyte dem sammen med 
musikken.

Ikke glem Chris Rea, han er for 
god til det.
Sverre Frilseth
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Tur – retur 
helvete

CHRIS ReA: «The road to Hell».


