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Tøftoghardt
Tøff musikk i forlengelsen av
både rockens og jazzens
stolteste tradisjoner.

Eksperimentell rock og jazz fra
60-tallet er utgangspunktet for
Bushman's Revenge, en gitar-
trio som for lengst har fått inter-
nasjonal applaus for sin hardt-
slåendemusikk.
Gitarist EvenHelteHerman-

sen har tydeligvis lånt øre til
både JimiHendrix og John
McLaughlin.Han spiller ag-
gressivt og hardt gjennomdet
meste av dette albumet, og
gitarentusiaster harmye å glede
seg over.MenHermansen og
hans kolleger RuneNergaard,

bass, ogGardNilssen, trommer,
har ikke bare sine røtter i jazz.
Bushman's Revenge har også
betydelige elementer av avan-
tgardistisk jazz, og vi hører spor
av JohnColtranes eskapader på
60-tallet.
Ståle Storløkken spillerHam-

mond-orgel på to spor og gir det
litt begrensede lydbildet hardt
tiltrengte nyanser.
«Jitterbug» er i lange partier

en fascinerende opplevelse.
Hermansen og co. spillermed
smittende energi, og de har flere
godemelodier å by på.Men av
og til pøser de påmed litt for
mange toner og litt formye støy.
Hadde dette albumet hatt større
dynamikk og noen flere dem-
pede partier, ville helheten gjort
enda større inntrykk.
HØYDEPUNKT:«Always In
Motion The Future Is» og
«WindAndFire».

Anmeldt av TRYGVE LUNDEMO

Cd
Bushman's
Revenge:
JITTERBUG
Musikkoperatørene

Atomic
over-

Atomic overbeviser igjen
med et livealbum som viser
alle deres sterke sider.

Cd
Atomic:
THEATER
TILTERS
VOL.1
Universal

beviser

Atomic, somblant annet har
sitt utgangspunkt på jazzlinja i
Trondheim, har de siste årene
bygget seg opp et rykte som et
av våre høyest respekterte
jazzband. Det gjelder ikke bare
i Norge og Sverige, dermed-
lemmene bor,men i en rekke
andre europeiske land og i
USA.
Nå er de tilbakemed et al-

bum sombekrefter deres posi-
sjon innenformoderne jazz
med sterk vekt på improvisa-
sjon. «Theater Tilters Vol. 1»
består av opptak fra to konser-
ter i Stockholm sist høst, og
albumet klarer på en utmerket
måte å formidle den tette og
sterke atmosfæren sommåha
preget Teater Lehmann disse
oktoberkveldene.
De femmedlemmene i Ato-

mic sitter på hver sin gullgruve
avmusikalitet. Alle er instru-
mentalister i verdensklasse, og
de har sjeldne egenskaper som
improvisatorer. Det i seg selv
er ikke nok til å lage stormu-
sikk,men det gjør Atomic, for
de er også et sjeldent sam-
stemt band. De har turnert
verden rundt i en årrekke, og
de kjenner hverandre ut og
inn.
Derfor kan de trygt begi seg

ut på halsbrekkende improvi-
sasjoner uten avmusikken
faller fra hverandre. Pianist
HåvardWiik og saksofonist
Fredrik Ljungkvist skriver
sterke komposisjoner som
dessuten inneholder store,
åpne flater dermusikerne kan
utfolde seg.
Trommeslager PaalNilssen-

Love, somholder solokonsert
under Trondheim Jazzfestival
onsdag, og bassist Ingebrigt
Håker Flaten lager et solid,
men fleksibelt grunnlag som
girWiik, Ljungkvist og trom-
petistMagnus Broo anledning
til å briljere. Albumet består av
fem lange låtermed en serie
sterke soloprestasjoner og
forrykende samspill.
HØYDEPUNKT:«Anderson-
ville» og «Murmansk».
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Jazzfest med toppnavn

Norskvinterreise
En av de viktigste sang-
sykluser i norsk språkdrakt
fremført av en av våre mer
interessante baryton-
sangere.

Den tyske Lied er vel så tysk som
den kan få blitt. Derfor er den
ikke lett å oversette til norsk.
Ikke destomindre er det nett-
opp detHåvard Stensvold har
gjortmed Schuberts siste
sangsyklus «Winterreise».
Resultatet har blitt en delikat
innspilling, dermeningen i
sangene stort sett kommer
uhindret frem, og den sanglige

innsatsen er i stand til å gi san-
gene karakter.
Likevel er

Håvard Sten-
svold først og
fremst en
dramatisk
sanger, som
kanskje har
litt proble-
mermed
varheten som skal til for å få
frem intimiteten i disse sangene
til Schubert. Ikke destomindre
har han en stemme av de
sjeldne, og den har en verdi i seg
selv. I tilleggmåman si det er all
grunn til å presentere de sen-
trale tyske liedene i en norsk
språkdrakt. Det er tross alt teks-
ten som er sentral, og derfor blir
det viktig å gjøre dem forståeli-
ge. Dessuten viser Tor Espen
Aspaas en helt upåklagelig
innsats somakkompagnatør.

Anmeldt av HROAR KLEMPE

Cd
VINTERREISE –
en gjendiktning
Håvard Stensvold,
bassbaryton
Espen Aspaas, klaver

Mannvrenger sjela
Mannen med den dype
røsten og de tjukkeste
r-ene i norsk musikk.
Myrland på godt, solid
og ujevnt.

Snart 35 år etterdebuten er det
godt å høreK.M.Myrlandmed
skikkelig band på en solid pro-
duksjon hvor 62-åringen fra
Harstad leverer flere sanger
som er på nivåmed det beste
han har gjort. «Sjelespor» er
mørk, brumlende country om
kvinnfolk, livet og sånn.

På sitt beste, som i «Fåræ se
dæ», låterMyrland som en
norskWaylon Jennings,med
dyp,mørk røst og en frasering
somgir ham et sterkt særpreg,
men somogså noen ganger blir
litt formye amerikanskR,med
«trærrrr» og «klærrrr» oppmot
det nesten parodiske i ellers fine
«Når sommer'n kjæm».

Det er godt å høre en voksen
mann somujålete og direkte
synger om«et liv æ kalle ful-
levd», imaskulin,melankolsk
countrydrakt. JonMagnus Aa-
reskjold og godemedspillere gir
Myrland velprodusert, solid
backing. De fleste sangene
tjener klart på det. For variasjo-
nens skyld kunne det gjort seg
med noenmer nakne, ned-
strippede arrangement også. En
svakhet ved «Sjelespor» er at
saftig innpakning ikke gjør det
mer ordinæremateriale bedre.

Det gjør snarere ujevnhetene
mer iørefallende.

På sitt beste erMyrland en fin,
personligmusikalsk historiefor-

Cd
K. M. Myrland:
SJELESPOR
Guffen Records

tellermed en egen tone. Det har
«Sjelespor» nok eksempler på
til at den framstår som enmo-
den triumf for en underkjent
norsk artist.

HØYDEPUNKT:«Skyggen av
dett smil» og «Fåræ se dæ»

Anmeldt av TERJE EIDSVÅG

Lang karriere K.M. Myrland debuterte for 35 år siden, og har stadig mye godt på lager. Her er
han under en konsert i Olavshallen i februar i fjor.


