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MUSIKK 13.04. slipper The Wombats sitt nye album «Glitterbug». 

Singelen «Emoticons» er singel nr. 3 fra det kommen-

de albumet. The Wombats følger med dette opp sitt suksessalbum «This 

Modern Glitch» fra 2011.

James McMur-
try debuterte 
i 1989 med 
«Too Long In 
Wasteland». 
McMurtry er 

tro mot singer/songwriter-sjan-
geren også på sin nye, lavmælte 
plate. Tekstene spinner rundt den 
vanlige amerikaners hverdagsliv, 
litt samfunnskritikk, kjærlighet, 
trøbbel på jobben og den ame-
rikanske landsbygda generelt. 
Han formidler sin folkrock på en 
fortreffelig måte med hes whis-
kystemme. Med sin første plate 
på syv år holder McMurtry i hevd 
en stolt amerikansk tradisjon. 
Låtene «Deaver’s Crossing» og 
«How’m I Gonna Fond You Now» 
skiller seg ut som de sterkeste, 
men helheten er hans styrke. For 
de som liker John Mellencamp og 
artister i den gata, vil denne plata 
falle i smak. 
Omtalt av Svein Erik Løberg 

James McMurtry 
Complicated Game 
Complicated Game 
Records / Warner 
MusicBlue Rose Records

Kristin Fjellseth 
fra Toten pre-
senterer nå sitt 
andre studioal-
bum, men har 
vært artist over 

ti tiår. Blant annet var hun en del 
av lydbildet i tv-serien «Him-
melblå», og slapp også singelen 
«Shine» rett før juletider i fjor. På 
«Keeper of the keys» blir vi kjent 
med en spennende artist med 
mye på hjertet. 

Fjellseth blander country og 
folkrock og byr på et åpent og 
stemningsfullt lydlandskap. Spo-
rene «Oh, Fire Let This Cold Heart 
Burn» og countrysporet «How 
Deep» skiller seg spesielt ut.  
Med dette byr Kristin Fjellseth på 
et innbydende andrealbum, like 
sterkt som debuten.
Omtalt av Christian  
Kraugerud Søberg

Kristin Fjellseth
Keeper of the Keys
Kirkelig Kulturverk-
sted

Pianisten Mort-
ten Gunnar 
Larsen feirer 
sitt 40-årsjubi-
leum som artist 
med utgivelsen 

av sin niende soloplate «Creole 
Connections». Larsen har gjort 
en rekke opptredener også på 
våre trakter, og er mest kjent for 
sitt ragtime-spill. Men han har et 
stort repertoar; på det nye albu-
met presenterer han musikk fra 
Latin-Amerika med særlig vekt 
på den brasilianske tango-kom-
ponisen Ernesto Nazareth. Og 
her, som så mange ganger før, går 
Morten Gunnar Larsen nye veger 
og presenterer artister som er 
ellers lite kjent her til lands. Det 
heter at Nazareths «Odeon» er 
like kjent i Brasil som «The Enter-
tainment er for pianister i USA. 
Og Morten Gunnar Larsen gjør en 
aldeles lekker presentasjon.
Omtalt av Geir Vestad

Morten Gunnar 
Larsen
Creole Connections
Lawo

Med albumet 
«Volt» avslut-
ter Amund Ma-
arud trilogien 
fra «Electric», 
som han fikk 

spellemannpris for, og oppføl-
geren «Dirt». Nå har han vært 
tilbake hjemme i Snaxville Recor-
dings i Skogbygda, og resultatet 
er et album der Maarud utforsker 
og utprøver uttrykket sitt i gan-
ske så ulikeartde retninger, men 
alltid med bluesrocken i bunnen. 
Og selv om variasjonen er stor, 
er Maaruds musikk som alltid fylt 
av energi, og ikke minst som gi-
tarist viser han gang på gang sin 
styrke. Her er det kraft og dyna-
mikk for alle pengene, og selv om 
ikke forholdet mellom de ulike 
låtene alltid er like tydelig, er det 
et knippe låter som serveres som 
alle har Maaruds særegne kraft 
som et karaktertrekk.
Omtalt av Geir Vestad

Amund Maarud
Volt
Snaxville Recordings

«Bonderoman-
tica-følelse» 
er et begrep 
som er brukt 
om musikken til 
Vestfoldbandet 

Hengsrø Smie. Det er da også en 
hyggelig form for lettfordøyelig 
visepop fra bygde- og småby-
livet det handler om, basert på 
norske tekster. «Jeg er en bonde 
med bobil / og langt tynt pistrete 
hår» heter det om en av hoved-
personene. For låtskriver Kasper 
Søyland har sans for poengterte 
tekster, og det er gjennomgå-
ende disse som bærer låtene. 
Kanskje kunne en ha ønsket noe 
mer variasjon etter hvert, men 
som helhet er albumet gjennom-
ført med både sjarm og humor. 
Det er lett og trivelig og velegnet 
til å skape god stemning, uten at 
det nødvendigvis er at det altfor 
minneverdige slaget. 
Omtalt av Geir Vestad

Hengsrø Smie
Det var nå!
Babygoat records

På «Jive Talking» samarbeider 
Jon Eberson med en av Norges 
beste vokalister gjennom ti-
dene; Sidsel Endresen. 

Eberson var etablert som jazz-
musiker, men tok her steget over 
til fusion/jazzrock. Eberson sto 
for melodiene, Endresen for tek-
stene. Både nasjonalt og interna-
sjonalt var dette soundet popu-
lært på den tiden, med band som 
Mezzoforte, Spyro Gyra, Koinonia 
og Shakatak. «Jive Talking» lå 25 
uker på VG-lista og fikk Spelle-
mannsprisen i 1982 i kategorien 
jazzrock. Undertegnede opp-
levde bandet live på gamle Bar-
rack, der de eminente musikerne, 
inkludert trommeslager Bjørn 
Jenssen, keyboardist Atle Bakken 
og bassist Geir Holmsen, gjorde 
en glitrende konsert. Eberson har 
senere blant andre samarbeidet 
med sin datter Marte (Highasa-
kite) og ved juletider ga de ut det 
glitrende «Do the Dance» under 
navnet Eberson Funk Ensem-
ble. Endresen har gjennom årene 
samarbeidet med navn som Nils 
Petter Molvær, Bugge Wesseltoft 
og Christian Wallumrød. 
Svein Erik Løberg

■■ FRA PLATEHYLLA 

Vellykket 
samarbeid

JON EBERSON GROUP: «Jive 
talking» (1981).

HANNE TVETER: Trekker linjen mellom norsk folkemusikk og spansk flamenco.

Hanne Tveter fra Skarnes har 
gått sine egne veger som ar-
tist og gjort spansk flamenco 
til noe av sin form. På sitt nye 
album «Oslo – Madrid» har 
hun gått videre med sin pro-

sjekt med å finne musikalske møtepunkter over 
grensene, og presenterer en ganske så oppsikts-
vekkende kombinasjon av norske folketoner og 
flamenco. Visst er det et godt stykke fra folke-
sangen i norske dalfører til det heftig latinske, 
men Hanne Tveter er blitt svært dyktig i nettopp 
det å både krysse grensene og knytte kulturene 
sammen. På plata stiller hun med et topplag av 
spanske musikere, og igjen viser Hanne Tveter 
sin evne som brobygger mellom tradisjoner. Hun 
beveger seg både fritt og lekende mellom sjan-
grene og kulturene, og mest overbevisende er 
det kanskje hvordan hun greier å skape en dri-
vende intensitet også i det norske stoffet. Dette 
er hennes fjerde album, og oppfølgeren til «Å 
krysse grenser» fra 2011, hvor hun også tolket la-
tinamerikanske klassikere, meksikansk og norsk 
folkemusikk.
Omtalt av Geir Vestad

Hanne Tveter
Oslo-Madrid
Nordic Records


