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■ PRISRAS FOR BROWN: Skandale-
makeren Chris Brown (bildet) kunne
smile stort søndag kveld, da han kunne
sope med seg hele fire Bet Awards da
prisutdelingen fant sted i Los Angeles,
skriver Reuters. Artisten fikk prisene for
henholdsvis beste mannlige r’n’b-artist, årets video, årets samarbeid og
seernes valg for låten «Look at me Now», sammen med Lil Wayne og
Busta Rhymes. Rihanna, som tidligere var sammen med Brown, vant i
kategorien beste kvinnelige r’n’b-artist. ©NTB

Anmeld dine favorittplater på telemarkher.no

■ JACKSONS JAKKE SOLGT: 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 hånd-
skrevne «We Are the World»-tekst for 270 000 dollar og et par solbriller til 20.000 dollar. For
øvrig ble Frank Sinatras støvler solgt for 2500 dollar, hans Jaguar for 19.000 dollar og sysa-
kene Elvis Presley hadde da han var i hæren, for 1536 dollar. Kappen Ringo Starr hadde på
seg i filmen Help gikk for 37 500 dollar, fem ganger mer enn ventet. ©NTB

Stella gir seg ikke
Stella Mwangi gjorde det ikke spe-
sielt godt som Norges representant
i årets utgave av Melodi grand
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Gershwin komplett
Den allsidige, amerikanske kom-
ponisten og pianisten George
Gershwin døydde kort tid etter at
han hadde fullført den første afro-
amerikanske operaen - Porgy and
Bess. Ein hjernesvulst tok livet av
han, berre 39 år gamal, men trass
sin tidlege død etterlet han seg ei
rekkje evergreens – kven mullar
ikkje innimellom på «Oh, lady be
good» eller «Somebody loves me»?
– men også ein klaverkonsert og
ikkje minst «Rhapsody in Blue».

På denne cd-en frå LAWO, med
Ivar Anton Waagaard som eminent
og teknisk bortimot fullkomen utø-
var, får vi ikkje mindre enn 32 av
Gershwins komposisjonar, med-
rekna nemnte «Rhapsody in Blue».
Så vidt denne skribenten veit, er
det første gong vi får eit såvidt
breitt utval av musikken hans, og
det i seg sjølv er verdt ei stjerne i
margen.

Waagaard, her i Telemark særleg
kjent som Sigmund Grovens faste
akkompagnatør, underviser til dag-
leg ved musikkhøgskolen i akkom-
pagnement. Det fortel om ein allsi-
dig utøvar, og på denne cd-en høy-
rer vi ein klassisk pianist med nerve
for Gershwins jazzinspirerte
musikk.

■ ■ TORE SKAUG

Gershwin at 
the keyboard
ARTIST: Ivar Anton Waagaard, piano
SELSKAP: LAWO LWC 1021
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Solid popsnekrer
Artist og låtskriver Jack Rubinacci
er tilbake med en ny skive. Han
markerte seg ved å tilby gratis ned-
lasting av debutalbumet «Heart &
Mind» fra 2008. Mannen er bosatt
i Drammen, men som navnet anty-
der er han halvt engelsk, halvt ita-
liensk. Rubinacci var i ferd med å
skrive nye sanger om seg og sitt da
en nær venn døde. Hendelsen skal
ha åpnet nye perspektiver for artis-
ten, og preget låtene som ble til
«The Opal Tree». Tidligere har han
alliert seg med erfarne navn som
London-baserte Ian Grimble.
Denne gangen ble albumet innspilt
i Washington med danske Thomas
Johansen som produsent. Feng-
ende låter med spennvidde preger
plata, og Jack Rubinacci har beve-
g e t  s e g  f r a  g i t a r d r e v e t
singer/songwriter-stil til mer elek-
tronikabaserte pop- og rockelåter.
Produksjonen er glatt og strøken,
og musikken har elementer fra
ulike leire og inneholder mange
spor av de siste tiårs populærmu-
sikk.  Melankolske «Walk Away»
minner litt om Kurt Nilsens slager
fra noen år tilbake; «She’s So
High», mens U2 spøker i bakgrun-
nen på låter som «A Question Of
Control» og «The Heart Beats
On». En solid pakke til tross,
talentfulle Jack Rubinacci må fort-
satt kjempe litt for å stikke hodet
ut av mainstream-mengden. Han
har for øvrig spilt i Skien, og retur-
nerer til byen seinere i år, ifølge
han selv. Før den tid skal han blant
annet varme opp for Joe Cocker i
Bergen.

■ ■ ANNE-LISE SURTEVJU
anne.lise.surtevju@ta.no

The Opal Tree
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Eg hadde vel aldri tenkt at eg
nokon gong skulle gje ut ein
cd, seier plateaktuelle
Øyunn Romtveit. 

Trass i at ho er oppvaksen i ein
folkemusikalsk familie, der kve-
ding, dans og spel har vore sentra-
le uttrykksformer gjennom fleire
generasjonar, skulle det likevel ta
fleire år før den opphavlege vin-
byggjen vart plateklar. Interesse frå
nye familiemedlemmar dei seinare

åra har etterkvart trigga ideen om å
gjere songstoffet tilgjengeleg for
fleire. Med 28 solistiske kveda-
rinnslag gjer ho nettopp det.    

- Eg er takksam for å ha fått
vakse inn i denne musikken. Eg
meiner det er verdifullt stoff som
gjerne kan spreiast, seier Romtveit
til TA. 

TULLA MYKJE
Kvedaren har tatt for seg materia-

Kvedartradisjonen i oppvekstmiljøet i Vinje 
står sentralt når Øyunn Romtveit debuterer med

plateutgjevinga «Øyunn Romtveit – 
kveding i heimetradisjon».

NÆRT TRADISJONSSTOFF: Det er ei samling med nært tradisjonsstoff Øyunn Rom   

- Takks
for å ha vakse inn i musi 

■■ FIKK SKRIVESPERRE: Rod Stewart og Ronnie Wood fikk skrivesperre da de
skulle skrive en låt sammen.  De to musikklegendene slo sine musikalske pjoltrer
sammen i 1969. De skulle komme opp med noe nytt materiale, men det skal ha tatt
sin tid før kreativiteten flommet. Stewart og Wood lot seg nylig intervjue sammen
i forbindelse med radioprogrammet Absolute Classic Rock, hvor Stewart sier: - Jeg
husker en natt vi skrev på låter i din mors hus. Husker du det? Vi hadde bestemt
oss for å komme sammen for å skrive, men vi satt der i timer med blyanten og papi-
ret - og ingenting skjedde. Han legger til: - Vi tok oss et glass vin, men fortsatt skjed-
de det ingenting. Stewart forteller at så fort de fikk litt sterkere alkohol på bordet,
så kom sangen «Spanish Boots».

Engasjert 
snakkesang

Gatas Parlament kaster seg ut på
markedet med sitt åttende album.
De serverer masse presis ræpp på
morsmålet norsk. En rekke gjester
med og sørger for en variert pro-
duksjon. Gatas Parlament er ikke
redde for å være politiske og er til
tider langt klarere enn selv den
mest intellektuelle folkevalgte eller
blodfattige SV-er: «Boikott Israel».
Hvordan skal en ellers stoppe det
brutale overgrepet på Gaza?

Granater regner over Gazas
tak/treffer sykehus, treffer barne-
hagebarn, treffer sovesal/ Det er
klart det er snakk om en apar-
theidstat

De munnrappe tar også opp i seg
hendelser i det norske samfunnet
med engasjement og intelligens.
Veldig godt å oppleve unge men-
nesker med mot. 

Det musikalske er også satt sam-
men på en oppfinnsom og variert
måte. Jeg har en mistanke om at
dette blir et av årets norske album.

■ ■ DAN HAGEN
dan.hagen@ta.no

Dette forandrer alt
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prix, men hun er likevel aktuell
med albumet «Kinanda». Og hun
fortsetter i samme stil som «Haba
Haba», rytmisk pop med innslag
av snakkesang og synthriff. 11
melodier er med i alt. 

I  små doser er dette habil
musikk, men i større doser er det
lett å bli fremmedgjort og miste
interessen. Det er noe her som
ikke virker originalt i det hele tatt,
og stemmen er til tider behandlet
så mye i dataprogrammer at resul-
tatet blir mer maskinaktig enn
menneskelig. Fint å treffe tonene,
ja, men også grei å oppleve en
sanger med sjel. Dette er nok mest
musikk for yngste av oss. 

■ ■ DAN HAGEN
dan.hagen@ta.no


