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Cyndi Lauper med Jeff Beck til Spektrum 15. juni
Cyndi Lauper kommer til Oslo Spektrum 15. juni
når hun kommer, som spesielt invitert gjesteartist til gitarlegenden Jeff Becks konsert i Oslos
storstue. Med en over 25 år lang karriere bak
seg, og over 30 millioner solgte album, har
Cyndi Lauper for lengst skrevet seg inn i histori-

Bibelsk
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ebøkene. Nå er hun også aktuell – denne gang
med det kritikerroste bluesalbumet «Memphis
Blues». I samarbeid med levende legender som
B.B. King, Charlie Musselwhite, Ann Peebles og
Allen Toussaint har albumet også blitt en stor
kommersiell suksess og gikk inn på førsteplass

På vei hjem
k.d. lang
and the Siss Boom Bang:
Sing it loud
Warner

Kjell Mørk Karlsen
Bergen Domkantori m.fl.:
St. Luke Passion
Lawo

Du aner nok
hvordan påskehistorien med
Jesus som hovedperson ender,
men lidelsen og dramatikken står der til evig tid.
Komponistene har i alle år
kastet seg på evangelienes
fortellinger. Bach (f. 1685) er
mest berømt for Mattheuspasjonen, mens Kjell Mørk
Karlsen (f. 1947) nå har gitt
ut sin Lukas-pasjon fra 2006
på dobbelt cd på 82 minutter, med alt fra det stille og
vare til det motsatte. Koret
Bergen Domkantori er mest
sentral i framføringen, og
imponerer med perfekt og
innstendig åttestemt sang.
Tor Grønn drar til med tøft
og voldsomt orgelspill, og
velkjente skuespiller Nils
Ole Oftebro står for den fortellende prosa, som kanskje
kan virke litt, ja, prosaisk.

Geir Hovensjø

Studioene i konservative
Nashville er neppe stappfulle av lesbiske vegetarianere, men det var
countrymusikk k.d. lang
(Kathryn Dawn, 49) fra Alberta i Canada startet med
på 80-tallet, da album som
«Absolute torch and twang»
vakte oppsikt. På 90-tallet
gikk hun over singer-songwriter-stil, men nå har hun
igjen satt kursen hjem til
countryland, iallfall så langt
som alternativ country med
americanapreg. «Sing it
loud» er spilt inn i Nashville.
Hennes gamle
band Reclines
er ute, og erstattet med
Siss Boom
Bang, som
holder sin egen stil med
original sound og klang og
særpreget gitarspill. Låtene
er egenskrevne, unntatt coverversjonen av Talking
Heads’ «Heaven, og går
stort sett i sakte tempo.
Hun synger som alltid pir-

rende og betakende, og
evner å fange oppmerksomheten på sin helt spesielle
måte.

Geir Hovensjø

Lows niende

på Billboards bluesliste. Til sommeren inntar
den særegne artisten Oslo Spektrum for første
gang. – Med to så sterke artister på scenen er
det duket for en heidundrende bluesfest i Oslo
Spektrum, sier arrangør Peer Osmundsvaag.(©NTB)

Lastebil-låter

Vi blar i album

PK & Dansefolket:
Full truck!
Tylden

Trioen Low fra Duluth i
Minnesota gir ut sitt niende
album. Med sine langsomme, melankolske låter,
ofte med minimalistiske arrangementer, har de utviklet
sin egen intense og svært
fascinerende form for rockemusikk. I ekteparet Alan
Sparhawk og Mimmi Parker
har de dessuten to flotte vokalister som gir bandet både
bredde og som fungerer perfekt sammen. Her får du
både nydelige små poplåter
(«Done»), countryinspirerte
spor («Especially me») og
mektige, melankolske
sanger à la Madrugada
(«Witches»). Nok et strålende album fra Low. Ikke
akkurat «mainstream» popmusikk, men gjengen fortjener likevel et stort
publikum.

På sitt niende album kjøører
Per Kristian Støbakk & co.
bort fra danselokalet og
svinger mer over i countryland ... med lastebil. De tar
for seg en del velkjente amerikanske truck songs, noen
på originalspråket, andre
oversatt til klingende dialekt fra Stranda i Møre og
Romsdal. «Six days on the
road», «Truck driving man»,
«Oh lonesome me» og slikt
noe. På «No vende eg hjem»
(«Detroit city») kjører PK
langs Mjøsa, før han avslutter med «500 mil e langt å
gå» ... et godt stykke lengre
enn de engelske «500 miles
away from home» i originalsangen. Som sanger slår PK
de fleste innen dansebandsjangeren langt ned i cowboystøvla, han har fart og
futt og timing i syngemåten.
Musikerne spiller godt, og
burde hatt navnene avslørt i
coverheftet, men det rytmiske kunne vært mer spennende.

Per Kristian Hansen

Geir Hovensjø

Low:
C’mon
SubPop/Tuba

1. Dama på bildet ga
nylig ut albumet
«Let England
shake»
og heter?
2. Hvem er aktuell
med albumet
«Vonde visu»?
3. Hvem ga ut «Blonde
on blonde» i 1966?
4. Og «Flight 666»?
5. Hvem hadde «Darkness on the
edge of town» i 1978?
6. «Sign o’ the times» i 1987?
7. «Astral weeks» i 1968?
8. «Rubber soul» i 1965?
9. «Så gøtt» i 2011?
10. «London calling» i 1979?
11. «On every street» i 1991?
12. «Eliminator» i 1983?
13. «The Album» i 1978?
14. «Out of our heads» i 1965?
15. «8 mile» i 2002?
16. «The suburbs» i 2010?
17. «Fra Elverum til evigheten» i

?

SVAR: 1. P.J. Harvey. 2. Stein Torleif
Bjella. 3. Bob Dylan. 4. Iron Maiden. 5.
Bruce Springsteen. 6. Prince. 7. Van
Morrison. 8. The Beatles. 9. Anne
Nørdsti. 10. The Clash. 11. Dire Straits.
12. ZZ Top. 13. ABBA. 14. The Rolling
Stones. 15. Eminem. 16. Arcade Fire.
18. Begravelsesbyraaet.

-fordeler for våre abonnenter!
Les mer på ostlendingen.no og xtra

Unikt tilbud til våre abonnenter

Interrail i lufta!

Widerøe tilbyr et supertilbud på vår
Norge Rundt-billett, hvor du kan fly så mye du vil
i 14 dager i hele Norge, på en og samme billett,
til en fast pris.
Dette er med andre ord perfekt om du ønsker å
besøke venner og slekt i ulike deler av landet eller
rett og slett endelig vil oppleve vårt vakre
langstrakte land.

Hvor: Hele Norge
Når: Reiseperiode er fra 20. juni til 28. august
Info: wideroe.no/norgerundt
Bestill: wideroe.no/nr/ol innen 1. mai
Antall plasser er begrenset, og spesielle betingelser gjelder.

Bo også til reduserte sommerpriser!
Rica Hotels har reduserte sommerpriser
på overnatting.
I tillegg får du doble poeng per overnatting som
medlem i Rica Hotels fordelsprogram i sommer.
Se rica.no/norgerundt for mer informasjon
og bestilling.

3.375,- 2.000,Barn

Voksen

Ordinær pris
3.975,-

Ordinær pris
2.980,-

i rabatt

ØSTLENDINGENS FORDELSPROGRAM:
Gjelder for alle faste abonnenter.
Fordelskortet gjelder som «nøkkel» til alle de gode tilbudene
- husk derfor å vise frem gyldig fordelskort.

