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50Cent leter etter den ekte «gatekongen».
Vinneren får 10.000 dollar og et møte med rap-
peren i New York. Rapperen 50 Cent leter etter
en partner som kan bevise at han er en ekte
«street king». Men han er ikke ute etter en
gangster fra gata, snarere tvert imot. Han etter-
spør videoer hvor folk gjør noe positivt for sam-

funnet.
– Send meg en video for å vise hva du kan gjøre
med energien din. Det kan være noe for dine
venner, familien eller på jobben. Jeg vil ikke
sette begrensninger på din kreativitet, sier 50
Cent i en video lagt ut på YouTube og Facebook.
(©NTB)

50Cent deler ut 10.000dollar i premie

Tungt, tøft, troverdig

Set Fire To
TheRain
Artist:
Adele, Fra
album: 21

Vi tenner
våre lykter
Artist Kat-
zenjammer,
Fra album:
Vi tenner
våre lykte

Someone
Like You
Artist:
Adele, Fra
album: 2

Titanium (feat. Sia)
Artist: David
Guetta – Sia,
Fra album:
Nothing
But The
Beat

Moves Like Jagger
Artist: Ma-
roon 5, Fra
album:
Hands All
Over

Jack Sparrow (feat. Mi-
chael Bolton)
Artist: The Lonely Island,
Fra album: Turtleneck &
Chain

Good Feeling
Artist: Flo Rida, Fra album:
Good Feeling

HomeFor Christmas
Artist: Maria Mena, Fra
album: Home For Christ-
mas

Himmel På Jord
Artist: Kurt Nilsen, Fra
album: Have Yourself A
Merry Little Christmas

Bordet
Artist: Gabrielle, Fra
album: Bordet

TOPP 10 LÅTER

Wimper en norskmusikk-
tjeneste somvia nettet gir
tilgang tilmillioner av
låter på PC/Mac,mobilte-
lefon, iPad og iPod.
Østlendingen bringer hver
uke oversikt over hvilke
låter somermest lyttet
til.

Hva er...

Call: Vega:
Comets
Fysisk Format/Musikk-
operatørene

Oslobaserte Call:Vega, med
engerdølen Kent Nordli på
bass, lager inspirert og in-
tens indierock (med mode-
rate doser emo-elementer).
De vaker rundt i samme
miljø som Rumble In Rho-
dos og Lukestar, og alt på
åpningssporet «I put myself
in the Way» hører du at også

denne kvartetten har noe
ekstra å by på. Dette er i det
hele tatt et usedvanlig lo-
vende debutalbum, for selv
om låtmaterialet er litt
ujevnt, viser kvartetten på
spor som spenstige «Do-
omsday Romantics» og ikke
minst mektige «Stromato-
lite» at det er all mulig
grunn til å glede seg til Call:
Vegas neste album. Tungt,
tøft og troverdig!

Per Kristian Hansen

Psykedelisk pop
When:
Misshimmisshimmisshim …
Jester Records/VME

Multiinstrumentalistene Lars
Pedersen og Håkon Ellingsen
har laget musikk sammen i
mange år. Best kjent er de nok
fra bandet The Last James
hvor spesielt albumene «The
Last James» (1993) med Lars
Lillo-Stenberg og «Kindergar-
ten» (1996) hadde fortjent mye
større oppmerksomhet. Duoen
er definitivt til å kjenne igjen på
dette albumet med forførende
fengende psykedelisk popmu-
sikk. Inspirasjonskildene er
mange, men arven etter Beach
Boys og Beatles er åpenbar. Et
utall av instrumenter skaper
stor variasjon. Alt på åpnings-
sporet, folkinspirerte «The
Muddle» (ett av mange høyde-
punkt her), skifter Ellingsen fra
kirkeorgel til ukulele til pum-
peorgel, og får det til å låte helt
naturlig. Andre høydepunkt er
svært så Beatles-inspirerte
«Lowcast Man» og nydelige
«Schoenberg» (en hyllest til sa-
lige Arnold med flere).
Spennende og utfordrende
popmusikk som det kan ta litt
tid å bli skikkelig glad i.

Per Kristian Hansen

Konsertperler
Diverse artister:
Live at Montreux (2 CD)
Eagle Records/Playground

Listen over artister fra alle
sjangere som har spilt på jazz-
festivalen i den sveitsiske byen
Montreux, med omtrent like
mange innbyggere som Elve-
rum, er lang og imponerende.
Svært mange av disse har dess-
uten gitt ut konsertplater fra
disse opptredenene. På denne
doble Cd-en har man samlet 25
spor med konsertopptak fra
Rory Gallagher i 1975 til Deep
Purple med «Smoke on the
Water» fra festivalen i 2006. Stil-
messig er variasjonen enorm.
Run DMCmed «Walk this way»
avløses av Albert Collins, Je-
thro Tull, Yes, Steve Earle og
Tori Amos samt enda mer ek-
sotiske bidrag fra Seu Jorge,
Ladysmith Black Mambazo og
funky George Clinton og enda
mange flere. Artig skive med
konsertperler for musikkel-
skere (uten musikalske for-
dommer…).

Per Kristian Hansen

Evig jul
Kammerkoret Nova:
To Whom We Sing
Lawo

Der! Nederst i juleflommen lå
den sammenklemt, og kom

ikke med i vår anmeldelse av
alskens juleplater før jul. Koret
Nova fortjener en omtale bedre
enn de fleste. Fjorten sanger
ble spilt inn i Bragernes kirke i
Drammen sist vinter, en miks
av velkjente sanger av gammel
og nyere dato. Briten Andrew
Smith, bosatt i Norge, har ar-
rangert de norske, mens nord-
mannen Ola Gjeilo, bosatt i
USA har tatt de engelskspråk-
lige. Sopranen Tora Augestad
stepper inn i noen nydelige øy-
eblikk, men det er koret på
snaut 30 medlemmer det hand-
ler mest om, og ikke et eneste
instrument slipper til. Det gjø-
res originale vrier, mer mo-
derne harmonier slipper til,
men den vakre sanggleden
klusses aldri bort. Hør på
dette, alle dere som synger i
kor! Her er mye som inspirerer.

Geir Hovensjø

Vestlig visepop
Astrid Kloster:
Vintersong
CCAP/Cosmos

Astrid Klos-
ter (41) fra
Stavanger er
kjent fra ber-
gensbandet
A f t e n l a n -
det, og har

også flere soloalbum bak
seg. Hun står helt eller delvis
bak låtskrivingen på sin nye,
både melodier og ord, men stil-

ler også med tekster av folk
som Ingvar Hovland. Lengsel
fra vinter mot vår er et tema.
Arrangementene preges av fan-
tasi og kontraster, fra det stille
til det nesten rocka. Resultatet
låter tvers gjennom solid, men
mer slående melodier savnes
nok. Det merkes når hun av-
slutter med sin norske versjon
av briten John Martyns klassi-
ker «Couldn’t Love You More»:

Geir Hovensjø

Aldri for seint
Kjell Reianes:
Aldri for seint
CCAP/CCM

Aldri for
seint, nei ...
R e i a n e s
platedebu-
terer som
61-år ing ,
men Sta-

vanger-gubben har
skrevet musikk hele sitt liv, og
har med seg selveste Kaizer Ja-
nove Ottosen som produsent
og musiker. Låtene er ganske
ferske, og tittelsangen «Aldri
for seint» er blant de sterkeste,
spritet opp med mandolin,
blokkfløyte og mye annet. Li-
vets vanskelige balansekunst i
smått og stort beskrives på
treffendemåte. Reianes’ mørke
syngemåte griper kanskje ikke
helt tak, men det er nok å glede
seg over.

Geir Hovensjø

CALL:VEGA: F.v.: Andreas Egeberg Lund, Eivind Kjølstad, Mads Baklien
og Kent Nordli. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN

?Wiener-
filharmonikerne?

Orkesteret i den årlige nyttårskon-
serten ble startet i 1842. Siden 1933
har det bare hatt gjestedirigenter,
mest kjent fra TV-skjermen: Willi
Boskovsky 1955–1979. Medlemmene
rekrutteres fra orkesteret til Østerri-
kes statlige opera. Fra 1997 slapp
også kvinner til.

2011
1. Artisten på bildet ga ut «So-
lidarity Breaks» og heter..?

2. Hvem ga ut albumet «21»?
3. Hvem ga ut albumet «34»?
4. Hvem slo til med låten
«Hjerteknuser»?

5. Og «Ring meg»?
6. Hvem debuterte med albumet «To the Treetops»?
7. Hvilken nordirsk gitarhelt døde i februar?
8. Hvilken londonsk popstjerne døde i juli?
9. Hvem ga ut albumet «Bestevenn»?
10. Og «Vonde visu»?
11. Og «It all Starts with One»? SVAR:1.Jarle

Bernhoft.2.
Adele.3.Ole
Ivars.4.Kaizers
Orchestra.5.Ga-
brielle.6.Team
Me.7.Gary
Moore.8.Amy
Winehouse.9.
OddNordstoga.
10.SteinTorleif
Bjella.11.Ane
Brun.


