
bum. De kombinerer en fascina-
sjon for god, gammel, melodiøs
og dvelende psykedelia med en
helt åpenbar interesse for vakre
vokale harmonier. Du finner nok
mange Beach Boys-skiver i pla-
tesamlingene til disse medlem-
mene, tipper jeg. Resultatet er
svært så tiltalende - nydelig, luf-
tig og stemningsfullt. Peace &
Love.

Per Kristian Hansen

Bach-orgel
Kåre Nordstoga:
Clavierübung III
Lawo

Nordstoga er domorganist i Oslo
domkirke, men tok turen til St.
Michaelis-kirka i Zwolle i Neder-
land, der det er et superinstru-
ment å gå løs på. Han tok for seg
Bach-verket som varer 105 mi-
nutter, og resultatet er voldsomt
imponerende. Jeg lurer på…slikt
må nesten ha vært minst som he-
avyrock i gamle dager? Gjallende
orgelpiper i enorme, steinharde
kirkerom, det måtte da nesten
skremme vettet av folk?

Geir Hovensjø

Løsner ikke
Mamas Garden:
Billionaire
Musikkoperatørene

Søsknene Ingvild, Håvard og Dag
Arnold Gryting har hjulpet
mange storinger opp gjennom
åra. Nå prøver de seg for første
gang med
eget album,
og demon-
strerer at
håndverket
b e h e r s k e s
fullgodt. Den
f l e r s temte
sangen sitter
tett og velklingende, men låtene
får et nokså glatt og tamt preg.
Litt boybandaktig, men uten
glød og iver, liksom…

Geir Hovensjø

Pop-nostalgi
She & Him:
Volume Two
Double Six Records

Zooey Deschanel har i over ti år

tjent til livets opphold som skue-
spiller i en rekke filmer av varie-
rende kvalitet. Nå har hun skiftet
beite og samarbeider med
M.Ward om å lage riktig koselig
og melodiøs popmusikk med et
distinkt retropreg. Duoens første
album (med en rekke fine cover-
versjoner) ble utgitt i 2008 til
gode kritikker, og dette er opp-
følgeren. Denne gangen er det
mest egne låter, men stemningen
er den samme – lett og sommer-
lig. Kort sagt et passende lydspor
til en varm og sorgfri sommerfe-
rie. Det må være lov å håpe…

Per Kristian Hansen

Fins ikkemaken
Bonnie «Prince» Billy
& The Cairo Gang:
The wonder show of the
world
Fairplay

Egentlig er “prinsen» William
Oldham fra Kentucky i republik-
ken USA, mens gitarist Emmett
Kelly gjemmer seg bak navnet
«The Cairo Gang». Billy holder en
voldsom utgivelsestakt, elleve ut-
givelser bare de siste fem år, og er
helt spesielt personlig i uttrykks-
formen. Musikken kan være stille
og nydelig, eller litt mer ruskete i
retning countryrock, og det gjel-
der å følge konsentrert med på
ferden gjennom hans såre lyrikk
om livets fortredeligheter.

Geir Hovensjø

Ensformig
Peggy Sue:
Fossils and other Phantoms
Wichita/Tuba

Rosa Rex og Katy Klaw
fra Brighton i England har kuttet
“and the Pirates» fra bandnav-
net, og albumdebuterer etter
flere år med singler og EP’er. De
har sin egen energiske og pågå-
ende stil, en slags folkrock med
et ørlite snev av punk. De synger
tett og bra tostemt, fulgt av
akustiske strenger og trommer.
Men variasjonen er for liten. Kan-
skje var EP likevel tingen?

Geir Hovensjø
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?

Gid, så lett!
1. Damen på

bildet synger
«If I were a
boy», og
heter?

2. Hvem hadde
hiten «Scared
of heights»?

3. Hvem sang
om «Ei krasafaren steinbu»?

4. Hvem var June Carter gift med?
5. Hvem ga ut «Born in the U.S.A.»?
6. Hvem sang “In the ghetto»?
7. Hva het bassisten i The Beatles?
8. Hva het vokalisten i Queen?
9. Hvem hadde «Good vibrations»?

10. Hvem sang «Bridge over troub-
led water»?

SVAR:Beyoncé
(Knowles).2.Espen
Lind.3.Hellbillies.4.
JohnnyCash.5.Bruce
Springsteen.6.Elvis
Presley.7.Paul
McCartney.8.Freddie
Mercury.9.TheBeach
Boys.10.Simonand
Garfunkel.

I sommer gis det ut en film fra Bruce Springsteen og The E Street
Bands konsert i Hyde Park i London.
«London Calling: Live In Hyde Park» blir lansert på en Blu-ray-plate
og to DVD-er 22. juni.
Opptakene ble gjort i London under Hard Rock Calling Festival 28.
juni. Den 163 minutter lange filmen inneholder 26 sanger. Konser-
ten, som ble sett av et publikum på rundt 50.000, starter i dagslys
og fortsetter ut til sola går ned. (NTB)

Springsteen live fra Hyde Park


