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Gammelt og nytt
Holmertz,
Røine,
Skullerud og
Vatn:
Martyred
Saints &
Sister
Bells
Grappa

Michael Jacksons jakke solgt for 10 millioner
Popikonet Michael Jacksons røde lærjakke, som
han brukte i videoen Thriller, ble i helgen solgt
på auksjon for 1,8 millioner dollar (10 millioner
kroner). Den røde og svarte jakken med skulderputer stakk seg ut blant gjenstandene til popstjerner som Beatles, Madonna og Elvis som var
lagt ut til salg på auksjonen i California, nøyaktig

to år etter at Jackson døde. Kjøperen er en gullhandler fra Texas, og jakken blir nå sendt på
turné i USA for å samle inn penger til barnesykehus. Andre gjenstander som ble solgt, var
Jacksons håndskrevne «We Are the World»tekst for 270.000 dollar og et par solbriller til
20.000 dollar. (©NTB)

Gershwin på piano
Ivar Anton Waagaard:
Gershwin at the
Piano
Lawo

Geir Hovensjø

Full fest
Too Far
Gone:
Reis av
sted
(2CD)
EMI

Solid soul

De trønderske
countryrockerne fra Flå har holdt det gående i 18 år, og er til de grader
rutinerte og samspilte. Årets
nye byr som ventet på tett og
frodig festmusikk, med et par
sakte tryckare innimellom.
Tekstene på dialekt går rett på
sak, og formidler budskapet
enkelt og greit, enten det handler om det uvørne livet eller en
ektefølt hyllest til han bæstefar.
En ekstra-cd med gamle låter
følger med, og viser at bandet
har utviklet seg, selv om hovedpreget er det samme.
Geir Hovensjø

Hva er...

The
Douglas
Group:
No more
than Necessary
Musikkoperatørene

TOPP 10 LÅTER
Danza Kuduro
Artist:
Don Omar,
Fra album:
Fast and
Furious 5 Rio Heist:
Original Motion Picture
Soundtrack
What Are Words
Artist:
Chris Medina,
Album:
What Are
Words
Natteravn
Artist:
Rasmus
Seebach,
Album:
Natteravn

elt originalt eller oppfinnsomt,
men det spilles tett, fint og naturlig fra start til slutt. Sistelåten “The Way You Make Me
Feel” av selveste Michael Jackson skiller seg ut med blåsere,
koring og mye annet styr.
Geir Hovensjø

Freidigfolk

Vokalist, gitarist og tekstskribler Adam Douglas er
amerikaner. Brødrene Ivar
Olav og Per Øystein Erstad,
henholdsvis tangenter og bass,
samt trommis Jon Reidar Furulund er norske. Musikken beveger
seg
i
tradisjonelt
soulterreng med litt gospelpreg, Sju av elleve låter er deres
egne. Nei, det låter ikke spesi-

Stanley
Brinks
and The
Kaniks:
Jamaica
Inn
Hype
City/
VME
Amerikaneren
Brinks,
også
kjent fra det sveitsiske kultbandet Herman Dune, har

Jazzå…?

B3?

Har du hørt “A Whiter Shade of Pale” fra
1967 med Procol Harum? Hammondorgel i toppversjonen B3 bærer låten.
Laurens Hammond oppfant hammondorgelet i 1934, og B3 kom i 54. Roterende
tonehjul skaper den karakteristiske
varme lyden som ofte bringes ut gjennom
Leslie-kasser med roterende høyttalere.
Hammondorgel ble først brukt i som billige kirkeorgel, og slo fort gjennom i jazz,
blues og rock. Det siste ble laget i 1974.

1. Hva heter
trompetisten på bildet, hva var
hans oppnavn, og
når levde
han?
2. Når ble
festivalen i Molde holdt for
første gang?
3. Hvilken 16-årig Hamarvokalist vakte oppsikt i

lenge holdt til i Europa, og
denne gang har han alliert seg
med norske folkemusikere av
det sprelske og moderne slaget, fra Bergen Mandolinband
og I Was a King, som han møtte
på festival i Egersund i fjor. Han
satte seg ned og skrev tretten
låter som etter hvert ble spilt
inn i Eigersund Fyr, og resultatet er både herlig og spesielt..
Tekstene består ofte av enkle
iaktakelser – så enkle at de
fleste kanskje ikke oppfatter
dem i sitt daglige liv. Musikken
flyr hit og dit, med fantasi og
dyktighet som viktig fellesnevner. Gamle instrumenter som
fele, trombone, mandolin og
banjo får kjørt seg. Mer særegen stemning skal du lete lenge
etter.
Geir Hovensjø

Molde i 1982?
4. Hvem ga ut plata ”Afric
pepperbird” i 1970?
5. Hva heter kjenningsmelodien til ”Reiseradioen” og
hvem spiller?
6. Hvem synger med The
Slow Motion Orchestra bak
seg?
7. Hvilken norsk gitarist ga
ut ”Oddysey” i 1975?
8. Hvem sang “Strange
fruit” i 1939, og hva betyr
tittelen?

?

SVAR: 1. Louis
”Satchmo” Armstrong (1900-1971). 2.
I 1961. 3. Silje Nergaard. 4. Jan Garbarek. 5. ”The Kid
from Red Bank”
med Count Basies
storband (1957). 6.
Solveig Slettahjell.
7. Terje Rypdal. 8.
Billie Holiday sang
om lynsjede afroamerikanere.

I 1973 ble en pergamentrull fra
1173 funnet under golvet i Lom
stavkirke, og den ga støtet til et
bestillingsverk som ble framført i norske stavkirker. Svenske Elizabeth Holmertz synger,
Anders Røine spiller langeleik,
hardingfele og munnharpe, Harald Skullerud trakterer rytmeinstrumenter og Elisabeth Vatn
spiller sekkepipe, klarinett og
harmonium. Stemningen spenner fra det brutale og skumle til
naken klokkeklang, rytmene
kan være skakke og moderne,
men samtidig ligger tradisjonene i bunnen. Låtene stiger,
det spilles kvasst og sterkt når
det trengs. Et pluss til det 52 siders coverheftet som forteller
hele historien.

Wimp er en norsk musikktjeneste som via nettet gir
tilgang til millioner av
låter på PC/Mac, mobiltelefon, iPad og iPod.
Østlendingen bringer hver
uke oversikt over hvilke
låter som er mest lyttet
til.

George Gershwin (18981937) var
kanskje den aller største komponisten innen
populærmusikk, kjent
for en endeløs rekke av
sanger som vokste til
tidløse “evergreens”. Pianist Ivar Anton Waagard driver med mange
sjangere: klassisk, viser,
jazz. Nå har han tatt for
seg Gershwins egne pianoversjoner, og spiller
33 låter note for note,
fra et halvt minutts til
et helt kvarters varighet, sistnevnte i form av
den udødelige “Rhapsody in Blue”. Waagaard holder seg til
malen, men spiller med
nerve og temperament,
og minner oss om hvilket nivå låtskriving og
tangentfingring kan
ligge på. “Oh Lady be
Good”, ”I Got Rhythm”,
“The Man I Love”,
“Strike up the Band” og
så videre. Du kjenner
de fleste, selv om du
ikke husker tittelen...
Geir Hovensjø

Jack
Sparrow
(feat. Michael Bolton)
Artist:
The Lonely
Island
Album:Turtleneck & Chainimscale
Radio
Artist:
Cir.Cuz,
Album:
Radio

Party Rock Anthem
Artist: LMFAO,
Album: Party Rock
Anthemimscale
Jag kommer
Artist:Veronica Maggio
Album: Satan i
gatanimscale
Someone Like You
Artist: Adele,
Album: 21imscale
On The Floor
Artist: Jennifer Lopez,
Album: On The
Floorimscale
Ølbriller (feat. Byz)
Artist: Erik Og Kriss,
Album: Back To Business

