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Mestergitaristen Joe Bonamassa tar med seg sine
nye lekekamerater i supergruppen Black Country
Communion – og en fersk andreskive – til Notod-
den.Der spiller de på Brygga under bluesfestivalen
fredag 5. august, som er første gangen den store
utendørsscenen brukes utenom dagskonsertene

på lørdag. Dermed åpner Notodden Blues Festival
for mer rock – for dette er den tunge rockens nye
Bonamassa har vært på Notodden før. Men med
denne gjengen synger han ikke selv, men overlater
det til Glenn Hughes – kjent fra Deep Purple og
Black Sabbath. (©NTB)

Bonamassa til Norge med supergruppen

er ei drivende god skive rett
og slett. En herlig blanding av
støyende ambiente, gode
popmelodier, klassisk rock,
punk, hardcore og prog som i
alle fall fascinerer underteg-
nede. Fronta av brødrene
Bratlie har de tatt sin musikk
et langt skritt videre. Låtene
er bedre og mer variert, og
spesielt vokalist Thomas Brat-
lie låter bedre enn noensinne.
Herlig norsk rock – på engelsk.

Per Kristian Hansen

Du store verden
Diverse artister:
Bossanova around the world
Putumayo/Cosmos

Putumayo
er et sel-
skap som
gir ut mu-
sikk fra alle

kanter. Vil du ha
gammeljazz fra New Orleans,
fransk fortausmusikk, spansk
flamenco, gresk klimpring, ar-
gentinsk tango eller hva som
helst, finner du det på deres
katalog. Akkurat dette samle-
albumet byr på smidig og

vennlig brasiliansk bossanova,
med musikere fra Brasil, men
også Portugal, Frankrike,
Mexico, Sør-Korea, Tyskland,
Serbia og Norge, sistnevnte i
form av jazzsangeren Hilde
Heftes fine versjon av bossa-
kongen Antonio Carlos
Jobims «Corcovado» med
norsk tekst. Utvalget er ut-
søkt, bare å glede seg fra start
til mål.

Geir Hovensjø

Retro-rock
Duran Duran:
All you need is now
VME

Dette albumet høres mer ut
som en oppfølger til gode
gamle «Rio» fra 1982 enn for-
rige utgivelse «Red Carpet
Massacre» (2007). En viktig
grunn til dette er nok at Mark
Ronsons produksjon passer
bandet bedre enn Timbaland,
Danja og Justin Timberlakes
lefling med «tidsriktig pop» på
forrige album. Duran Duran er
og blir et 80-tallsband og der-
for er årets album et hyggelig
retroprosjekt som i alle fall vil
glede bandets gamle fans. Tit-
telsporet og «Too bad you’re
so beautiful» er klassisk Duran
Duran-stoff og det låter helt
faktisk helt ålreit når en gjeng
nostalgiske karer i 50-åra dri-
ver med noe de har greie på,
heller enn å gjøre et kramp-
aktig forsøk på en slags for-
yngelse. Kelis og Ana
Matronic fra Scissor Sisters er
gjesteartister på henholdsvis
«Safe (in the heat of the mo-
ment)» og «The Man who stole
a Leopard», og det funker
aldeles utmerket.

Per Kristian Hansen

Solid rock
Agent Cooper:
Streets
Bolibompa Records

De har tatt navnet etter hel-
ten fra tv-klassikeren «Twin
Peaks», og kanskje var det da
bare naturlig å rydde plass til
en elverumsing i dette Oslo-
baserte bandet … Thomas
Moen spiller i alle fall gitar i
tillegg til at han er en av ban-
dets låtskrivere, og kanskje
så du dem på fjorårets Volum-
festival i Twin P .., unnskyld,
Elverum? Musikalsk har de
spesialisert seg på en feng-
ende type dansbar indierock
hvor band som LCD Sound-
system, Kasabian og Florence
& The Machine kan være nyt-
tige referanser. Heftige riff og
rytmer, synther og en tett fin
rytmeseksjon jobber knall-
hardt bak Stine Melbys sjel-
fulle vokal. Resultatet er
tiltalende, men jeg sitter like-
vel med en følelse av at de
har mer inne, og avventer
derfor neste album med stor
forventning. Høydepunkter
til nedlasting: «Streets»,
«Dance» og «Flawless».

Per Kristian Hansen

Solo-piano
Rune Alver:
Blaue Blume
Lawo

Bergenseren
Alver farer
kloden rundt
med sitt emi-
nente piano-
spill, og hans
tredje album
viser hvor-

for. Han tar for seg verker av
to komponister fra 1800-tallet.
Frederic Chopins «Mazurka i
fiss-moll» og «Ballade i Ass-
dur», og Robert Schumanns
«Fantasie opus 17», og gir lyt-
terne en helt suveren følelse
av både innlevelse og dyktig-
het. Den tredje komponisten
er fra vår tid, nemlig Torstein
Aagaard-Nilsen (47). Hans
samtidsmusikk har selvfølge-
lig et helt annet preg, men fal-
ler likevel godt inn i helheten.

Geir Hovensjø

Tung doom
Devil:
Magister Mundi Xum
Iron Bonehead/
Soulseller Rec.

Oslobaserte Devil er et for-
holdsvis ungt band, men har
allikevel rukket å gi ut en EP
og hatt flere konserter, blant
annet opptreden på Metal
Merchants Festival i hoved-
staden samt en miniturné
rundt omkring i Europa som
support for Electric Wizard.
I det musikalske landskapet
befinner Devil seg der det er
mye tung rock og elementer
av doom. Referansepunkter
er 70-tallet og band som for
eksempel Black Sabbath og
Pentagram. Devil samt
Lucifer’s Call spiller opp til
dans på «Tinkafest» 9. april,
Seb’s Hotel på Hamar er ste-
det hvor ting skjer.

Anders Brevig

Hedensk metal
Helheim:
Heididomr Ok Motgangr
Karisma rec./Dark Essence

Det finnes flere metalband
fra vår vestlige kyststripe som
har våre norrøne forfedre som
inspirasjonskilder, det mest
kjente for allmennheten er
helt klart bergenske Enslaved.
Fra samme by kommer også
Helheim, som også har vært
i bransjen siden tidlig 90-tall,
men ikke oppnådd samme
oppmerksomhet. I motsetning
til sin storebror i Enslaved har
ikke Helheim like sammensatt
og kompleks musikk, men
kjører på rett fram uten de
progressive elementene.
Både musikk og lyrikk, på
morsmålet, bidrar til god «vi-
kingstemning». Litt ensformig
i lengden, men absolutt et
godt album for dem som liker
denne type musikk.

Anders Brevig

Stive viser
Jan Heidenstrøm:
Balsam for sjelen
No Problem Rec.

Heidenstrøm
(46) debuterer
med selvskre-
vet visepop-
rock, med
tekster om
natur og
himmel, sol

og vind, livet på skygge-
siden, og selvsagt kjærlighet,
altså livets nære ting. Det er
ærlig ment, men bikker ofte
over mot trauste klisjeer og
lettvinte rim. Det løsner lik-
som ikke helt, til tross for
noen pene tilløp.

Geir Hovensjø

Oppvisning
Ole Børud:
Keep movin’
Naxos

Ole (34) er
sønn av
Arnold
Børud,
kjent for
sterk inn-
sats med

jesusmusikk på
Hamar for et par tiår siden.
Ole har en fortid i heavyband,
men la seg over i soulretning
med albumdebuten «Shakin’

the ground» fra 2008. Årets
nye følger i samme spor. Han
har med seg en bunt drevne
musikere. Han skriver låter og
tekster selv, det siste i samar-
beid med Jackie Kavan.
Resultatet imponerer når det
gjelder dyktighet og stilsikker-
het, her er sprelske rytmer og
forseggjorte arrangementer,
framført presist og korrekt,
inspirert av folk som Prince
og Stevie Wonder. Men det
stopper der, på en måte.
Originaliteten, særpreget og
personligheten som hevet
slike herrer til himmels, mang-
ler i den norske versjonen.

Geir Hovensjø

Intet nytt
Whitesnake:
Forevermore
Frontiers rec.

Aldrende David Coverdale har
nok en gang unnfanget og gitt
verden et nytt album fra sitt
kjære Whitesnake. Det er intet
nytt å spore her, låtene er slik
vi kjenner bandet fra før. Det
vil si voksen og melodiøs hard-
rock ispedd ballader, spreke
gitar- soloer og en aldri så
liten dæsj blues. Det lukter
ikke klassiker av dette mate-
rialet, det har Coverdale
allerede gjort unna på 80- og
90-tallet. Mest for den hard-
barka fansen, dette.

Anders Brevig

NYTT ALBUM:
Tom Roger Aadland slipper
tredjealbumet «Det du aldri
sa», med billedsterke,
klangrike tekster på nynorsk
– i tradisjonen han startet
med Dylan-tolkningen fra
2009, «Blod på spora».
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SVAR:1.NorahJones.2.BrianJones.3.JoniMitchell.
4.QuincyJones.5.JonLarsen.6.GeorgeJones.7.Grace
Jones.8.JohnMayall.9.EltonJohn.10.JohnColtrane.
11.ElvinJones.12.JohnMellencamp.13.JohnLennon.

?
1. Dama på bildet er datter

av Ravi Shankar og heter...?
2. Hvilket Stones-medlem døde

i 1969?
3. Hvem sang «Both sides now»?
4. Hva heter Michael Jacksons

mest kjente produsent?
5. Hva heter førstegitaristen

i Hot Club de Norvège?
6. Hvilken countrystjerne var

gift med countrystjernen Tammy Wynette?
7. Hvilken Jamaica-sanger hadde rolle i James Bond-film?
8. Hvem hadde bandet The Bluesbreakers?
9. Hva er Reginald Kenneth Dwight bedre kjent som?

10. Hvilken jazzsaksofonist ga ut «A love supreme» i 1965?
11. Og hva het trommeslageren hans?
12. Hvem bar tilnavnet «Cougar»?
13. Hvem sang «Jealous guy»?

John, Jones etc.

• Vare, hest, båt, skap og yrkeshengere
• 50 modeller med total vekt 750 - 2.600 kg
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– MEST KJØPT –

Alvdal, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . . . . 03 520
Elverum Sport Bilsalg . . . . . . . . . . 62 41 77 00
Elverum, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . . 03 520
Koppang, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . . 03 520
Rena, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . . . . 03 520
Tynset, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . 62 47 19 99
Våler, Solør Bobil & Caravan . . . . . . 99 16 73 12


