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Et av bluesmusikkens virkelig store navn,
JohnMayall, kommer tilbake til Norge i juli
2011. John Mayall er multiinstrumentalisten
som helt siden 50-tallet har vært hjørnestei-
nen i britisk blues. 5. juli setter blueslegen-
den sine føtter på norsk jord igjen, denne
gang på Rockefeller Music Hall i Oslo. Det

sies om Mayall at han har påvirket karrierene
til store musikere som Eric Clapton, Fleet-
wood Mac, The Rolling Stones, Cream og en
rekke andre. John Mayall har hatt en lang,
innholdsrik og produktiv karriere. Hans mest
kjente prosjekt er gruppa The Bluesbreakers.
(©NTB)

JohnMayall tilbake i Norge 5. juli Jay-Z kan innkassere en skikkelig fet lønns-
sjekk nyttårsaften. Rapperen Jay-Z får nemlig
en million dollar i lønn for å opptre på en nytt-
årsfest i Las Vegas, melder New York Post. Det
meldes også at han tar med seg kona Beyoncé
Knowles. Bandet Coldplay skal angivelig også
opptre, og Chris Martin tar nok med seg kona,
skuespilleren Gwyneth Paltrow. (©NTB)

Superlønn for nyttårjobb

SUPERBAND:Med medlemmer fra Madrugada, The Ricochets og
Euroboys kan Kitchie Kitchie Ki-Me-O bli å regne med.
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Internasjonale godbiter i 2011
Aphex Twin – TBA
Fiona Apple – TBA
The Avalanches – TBA
Beastie Boys – Hot Sauce Committee, Vol. 2
James Blake – James Blake (7. februar)
The Cars – TBA
The Cave Singers – No Witch (22. februar)
Cloud Nothings – Cloud Nothings (24. januar)
Cut Copy – Zonoscope (8. februar)
Death Cab For Cutie – TBA (tittel og dato
«To Be Announced», red.anm.)
The Decemberists – The King Is Dead (18. januar)
Destroyer – Kaputt (25. januar)
Dr. Dre – Detox (Februar)
Fleet Foxes – TBA
Foo Fighters – TBA
The Go! Team – Rolling Blackouts (14. februar)
PJ Harvey – Let England Shake (15. februar)
Iron & Wine – Kiss Each Other Clean (25. januar)
Krallice – TBA (April)
La Sera – La Sera (Tidlig 2011)
Lady Gaga – Born This Way
Lykke Li – Wounded Rhymes (1. mars)
Lil Wayne – TBA
Liturgy – TBA
The Lonely Island – TBA

(KILDE: STEREOGUM.COM)

Først og fremst er saksofon et
stort instrument innen jazz,
men her presenteres samtids-
musikk skrevet av Yngve Slet-
tholm gjennom 20 år. Den er
også innspilt over lang tid,
med altsaksofonisten Vegard
Landaas som viktigste utøver.
I tillegg har perkusjonisten
Kjell Tore Innervik et par solo-
nummer på marimba og vibra-
fon, og flere andre dyktige
instrumentalister bidrar. Mye
er nervepirrende stille, vakkert
og luftig, men av og til dun-
dres det vågalt til. Hvis du er
åpen og tåler musikk utenfor
allfarvei, finner du sitrende
spenning her.

Geir Hovensjø

Ordene
får leve
Ivar Hanssen-
Bauer:
En komet, en para-
bol, en himelseng
Musikkoperatørene

Vestfoldingen
Hanssen-Bauer somlet
i 15 år før han fikk ut
de tolv sangene, men i
dette tilfellet, mye
bedre sent enn aldri. Han byr
på ren og uforfalsket visesang
der ordene betyr mest.
De handler om det nære og
viktige, men han gjør det origi-

nalt og sorg-
muntert, og
greier å la ord
som cherrox,
Oddvar Brå
eller bobleplast
gli helt naturlig
inn i ulike
sammenhenger.
Han nærmest
snakkesynger,
tydelig og

vennlig, og skaper en intim og
fin stemning. Musikkfølget,
med flinke folk som bassist og
gitaristKnerten Kamfjord og
vokalist Linda Kvam, holder
seg i bakgrunnen, men følger
oppmerksomt med. Slik skal
det være.

Geir Hovensjø

– Kaizers’ «knausgårdpro-
sjekt» med trilogien «Violeta,
Violeta» blir interessant. De
klarer alltid å overraske, samti-
dig som de er gjenkjennelige og
kompromissløst underhol-
dende, mener han.
– Fjorden Baby! er jeg spent

på etter den litt «cheesy» dis-
kolåta «Rendevouz», som kom
ut som førstesingel. Ellers har
Stein Torleif Bjella lovet ny
plate i løpet av neste år. Det er
bra, for den forrige kan jeg
snart utenat.

FRA
UNDERGRUN
NEN:
Okkultokrati
gir den harde
rocken et
undergrunnsa
nsikt.
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?
Amerika-tur
1. Trioen på bildet sang
om en amerikansk stat i
1967. Band- og låtnavn?

2. Hvilken «søt» sørstat
hyllet Lynyrd Skynyrd
i 1974?

3. Hvem hadde hiten
«California girls» i 1965?

4. Hvem skrev «Rainy
night in Georgia»?

5. I hvilken by ble jazzen
født?

6. Og grunge?
7. Og Elvis?
8. Hvem skrev USAs
uoffisielle nasjonalsang
«This land is your land»?

9. Hvem hadde hippie-
hiten «San Francisco
(be sure to wear flowers
in your hair)»?

10. Hvilken by ringte Chuck
Berry rikstelefon til?

11. Hva het Springsteens
strippede album fra
1982?

12. Hvor jobbet country-
mann Bobby Bare på
bilfabrikk?

13. Hva heter The Pogues’
klassiske julesang?

14. Hvilken filmsang med
gatepreg fikk Spring-
steen Oscar for i 1994?

SVAR:1.BeeGees«Massa-
chusetts».2.«Sweethome
Alabama».3.TheBeach
Boys.4.TonyJoeWhite.
5.NewOrleans.6.Seattle.
7.Tupelo,Mississippi.
8.WoodyGuthrie.9.Scott
McKenzie.10.«Memphis,
Tennessee».11.«Nebraska».
12.«DetroitCity».13.«Fai-
rytaleofNewYork».14.
«StreetsofPhiladelphia».


