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Trøndertoppen
Trønderrockeren: Chand

Torsvik har allerede solgt til
gullplate og topper også vår liste
denne uka.
Foto: MARIUS SUNDE TVINNEREIM

Denne ukes plassering
Forrige ukes plassering
Tittel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(3)
(2)
(-)
(-)
(-)
(7)
(-)
(-)
(-)
(-)

Kongeriket Norge
Batteri
Susanne Sundfør
My Worlds
Now That́s What I Call Music 2
Puppan te pappa
Tidsmaskin
Strike!
Moon Landing
American VI: Ain't No Grave

Artist

Uker på lista

Chand Torsvik
Batteri
The Brothel
Justin Bieber
Diverse Artister
Rasmus & Verdens beste band
Dumdum Boys
The Baseballs
Sivert Høyem
Johnny Cash
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Spilleliste
A-lista
Josh Rose – I will live on islands
Tre små kinesere (bildet) –
Gode daga
Johnny Cash – For the
goodtimes
John Mayer – Who says
Aleksander With – Still awake
Dumdum boys – En vakker dag
B-lista
Zac Brown Band – Chicken Fried
Walkenhorst & Porter – No
abandon
Stage Dolls – Highway's Open
Grannes – Æ e den æ e
Sade – Bring me home
Trang Fødsel – Ryktet
Tundersticks – She rode me
down
Taylor Swift – You belong with
me
Owl City – Fireflies
C-lista
Göran Samuelson – Här
kommer vintern
Broken Bells – The high road
Chand Torsvik – Elske dæ te evig

tid
Biffy Clyro – Many of horror
Katie Melua – The Flood
Dashboard Confessions – Belle
of Boulevard
Raga Rockers – Rocker
Jason and the Scorchers – Beat
on the Mountain
Michael Buble – Hold on
Carina Dahl – Screw
Frida Andersson – Jimmy Dean
Asha Ali – Hurricane
Adam Lambert – Whataya want
from me
Alicia Keys – Try sleeping with a
broken heart

Storslagent fransk
En innspilling som får oss på
innsiden av det franske

Cd

Serres Chaudes:
MÉLODIES
FRANÇAISES
Bettina Smith,
mezzo-sopran
Einar Røttingen, klaver
Sanger av Chausson,
Fauré og Saint-Saëns

Frankrike er nesten en verden
for seg. Det gjelder også musikken. Derfor er en av deres
mer sentrale komponister,
nemlig Ernest Chausson
(1855-1899) nesten ukjent for
oss. Men han står nærmest
som et symbol på den musikalske utviklingen fransk musikk
gikk gjennom den siste halvdel av attenhundretallet. Det
startet med en grenseløs dyrking av Wagner for så å ende
opp med impresjonismen.
Chausson representerte begge
deler. Men på denne innspillingen er det først og fremst

den impresjonistiske siden
som blir presentert. Og det blir
den på en så gjennomført og
suveren måte at bedre kan det
nesten ikke gjøres.
For Bettina Smith har en så
ekte og varm mezzo at den blir
av det mest forføreriske slaget.
Og Einar Røttingen viser hvor
elegant det er mulig å la seg bli
forført. For han henger med i
de mest innsmigrende klanger, og det på en slik måte at
det ikke nytter å være uberørt
som lytter. Men her er det ikke
bare musikken som forfører.
Disse symbolistiske tekstene
av Maeterlinck, Lerberghe og
Docquois beveger seg også i
retning av å bli musikk. Dermed smelter uttrykket sammen i klanglige skulpturer
Chausson, Fauré og SaintSaëns hadde det mest overbevisende kompositoriske grep
på. Og gjenskapt med disse
kunstnerne blir dette rett og
slett stort.
Anmeldt av HROAR KLEMPE

Kresne briter
tatt med storm
av songlag

Trekløveret blander
jazz med folkemusikk
og bergtok den
engelske musikkpressen.

Den ene sølvstrupen etter den
andre ramler inn på kafeen på
Bakklandet. Rommet mellom

bardisken og den innerste sittegruppen er opplyst som et drivhus og solstrålene som fyller
rommet blir snart utfordret av
tre litt trøtte sangere. «God Morgen Norge» har skylda for at vi
må vente litt før de våkner.
– Vi var gjester i programmet
i går. Da sto vi opp klokka fire.
Det er ikke rart de jobber skift.

Norsk folkemusikk er eksotisk selv
for nordmenn, så du skal ikke
utelukke noe. Liv Ulvik

En av teknikerne hadde gått på
jobb flere uker på rad og fryktet
han skulle gå på en smell når
som helst, sier Liv Ulvik.
Hun er den blonde. Eplemøya
Songlag har en brunette og en
rødhåret også. Fra alle de tre
største byene i landet. Nå har de
akkurat kommet i nattbuss fra
Wenche Losnegårds hjemby i
vest, og er i ferd med å gni øynene fri for søvn.

Ble skapt på slump
Når vi begynner å snakke om
hvordan de opplevde årets By-

