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Henninge
Landaas og
Tim Horton:
Sonatas for
viola &
piano
Lawo

Bratsjisten Henninge Landaas
er vel kjent fra Oslofilharmonikerne og Vertavokvartetten.
Vi har hørt henne ofte på festspill i Elverum, og hun har
utallige innspillinger bak seg i
svært ulike sjangere. Nå har
hun alliert seg med den engelske pianisten Tim Horton, og
sammen spiller de to sonater
av en av de tre store, tyske
B’er, Johannes Brahms (Bach
og Beethoven er de andre).
Opprinnelig skrev Brahms
(1833-97) sonatene (opus 120)
for klarinett og piano etter at
han hadde «pensjonert» seg,
men sørget også for versjonen
med bratsj. Landaas og Horton roer ned og spiller vakkert
og teknisk godt, slik at verkenes styrke kommer tydelig
fram på den rette, klassiske
måten.
GEIR HOVENSJØ

Fritt piano
Nils Anders
Mortensen:
Im Freien
Lawo
Debussys
måneskinn i «Claire
de Lune», Griegs natthimmel i
«Ballade i G-moll», og Béla
Bartoks musikalske frihet i
«Im Freien»: På sin solodebut
har pianist Mortensen (44),
opprinnelig fra Flekkefjord,
valgt en fint sammensatt
meny som skaper en åpen og
inspirerende stemning. Innspillingen er gjort i Borge
kirke i Lofotens vakre fjellverden. Han spiller lekent og fantasifullt, samtidig med
brilliant teknisk ferdighet.
Særlig imponerer Bartoks «Im
Freien», der kontrastene og
dramatikken regjerer uten
stengsler, og Mortensen kan
gjøre det han vil.
GEIR HOVENSJØ

Leonard Cohen kommer til Fredriksten
Festning i Halden for en konsert 29.
august. Artistbesøket skjer i forbindelse
med Galleri Ramfjords utstilling av Cohenkunst i festningen. Utstillingen åpner
lørdag 11. august, meldes det fra
kuratorhold, og finner sted i den gamle

Kommandantboligen. Utstillingen blir
åpnet av Den Canadiske Ambassaden. 29.
august kommer kunstneren selv for å se
utstillingen, og da blir det også konsert
med den kanadiske artisten. Det er ganske
nøyaktig et år siden Galleri Ramfjord
presenterte Norges første utstilling med

Leonard Cohen i Oslo.
Den nye utstillingen i Halden rommer
nærmere 50 arbeider, som skal stilles ut
for salg på Festningen. Det er snakk om 30
eldre arbeider, samt 20 nye. Ifølge Cohens
management er Norge i en særklasse også
når det gjelder salg av Cohens kunst på

Babak fronter Sherpa
Babak Ziai (27) betrakter
seg sjøl som ekte elverumsing, sjøl om han er født i
Iran og bosatt i Bergen.
Han er frontfigur, vokalist
og rapper i Sherpa, et nytt
og spennende bergensbasert band.

TOPP 10 LÅTER
Flytta på
dej
Artist:
Alina
Devecerski,
Fra album:
Flytta på dej
(Du måste flytta på dig)

PER KRISTIAN HANSEN
p-khanse@online.no

Babak fullførte all skolegang til
og med videregående i Elverum, blant annet i samme
klasse som Marius Drogsås
Hagen i Team Me.
- Det var Marius som fikk
meg til å begynne å rappe,
humrer Babak. Der redda han
meg fra en litt kinkig situasjon
på skolen som jeg helst vil
slippe å utdype noe mer…
Etter videregående flyttet
han til Bergen for å studere
«interkulturell forståelse». Han
tilbrakte et år i Hong Kong og
Beijing med avstikkere til Sør
Korea og Japan for å lære mer
om kinesisk språk og asiatisk
kultur.
– Dette var både spennende
og inspirerende på mange
måter, sier Babak.

Forza
Tilbake i Bergen bestemte han
seg for å gjøre mer utav sine
musikalske interesser, og endte
etter hvert opp i det musikalske kollektivet Forza, et slags
perkusjon-band med heftig
verdensmusikk. Etter hvert ble
gitaristen og fiolinisten Per
Kristian «PK» Slåttli, og senere
Babak med. I 2011 kom Forzas
første og eneste album ut til
gode kritikker. Bandet fikk
masse spillejobber, ikke bare
innenlands, men også i land
som England, Tyskland og
Frankrike. Alt i 2010 gjorde
bandet en strålende konsert på
utescena i Elvarheimsparken
under Volumfestivalen.
Til tross for suksessen, begynte «PK» og Babak så smått
å «kladde» på et nytt prosjekt.
Medlemmene gled derfor sakte
men sikkert fra hverandre –
musikalsk. Mot slutten av 2011
var det enighet om å avvikle
Forza.

Hva er...
VERDENSMUSIKK?
Verdensmusikk (world music) er et upresist
og delvis omstridt begrep først kjent på 60tallet, og gjenopplivet på 80-tallet. Det beskriver ikke-vestlig musikk, altså asiatisk,
afrikansk og delvis latinamerikansk. Verdensmusikk mikses ofte med andre stilarter,
eksempelvis av folkemusiker Tone Hulbækmo og jazzist Jan Garbarek her i Norge.

NYTT BAND: Babak Ziai fra Elverum er vokalist og rapper i bergensbandet
Sherpa.
FOTO: SCANPIX

Sherpa
- Splittelsen var smertefri. Vi er
fortsatt gode venner alle sammen, smiler Babak. «PK» og jeg
startet umiddelbart å skrive
låter for vårt nye prosjekt, og
fredag 13. april i år gjorde
Sherpa sin første konsert på
Kvarteret i Bergen. Som i
Forza ble det etter hvert
mange musikere også i Sherpa.
Disse er: Johannes Bramness Vaage, gitar. Jonas Nilsen,
keyboards. Pablo Tellez, bass.
Marius Erster Bergesen, trommer. Geir Svenson, trommer.
Jasek Sayun, perkusjon (fra
Forza). Babak Ziai, vokal (fra
Forza) og Per Kristian «PK»
Slåttli, gitar (fra Forza).

Tragisk forsvinning
Snaut tre uker senere ble bandet rammet av en tragedie.
Natt til 1. mai forvant «PK», og
ingen har sett ham siden. Leteaksjoner ble igangsatt, men
ingen har funnet spor etter
han. Bandet var naturligvis
lamslått
– «PK» er en fantastisk låtskriver og musiker og et godt
og kreativt menneske. Vi savner han veldig. Heldigvis har vi
mye opptak med han og bandet, og dette vil vi ta med oss
når vi snart starter innspillingen av vårt første album. Vi
har alle-rede gitt ut en singel
digitalt, «The Mind». Denne ble
innspilt før «PK» ble borte.

Babak forteller at bandet har
bestilt tid i selveste Abbey
Road-studioet i London i oktober-november. Sherpa vil forsøke å gjøre mest mulig av
innspillingen «live» i studioet.
De etterstreber en ærlig, avslappet og tilbakelent atmosfære. De sju låtene er klare, og
de vil bruke en del gitarintroer
og andre ting fra opptakene de
alt har med «PK».
– «PK» vil spille en viktig
rolle på det nye albumet, ikke
bare som låtskriver, men også
som aktiv musiker, sier Babak.

Variert stil
Babak beskriver Sherpas musikk som en blanding av hiphop og urban jazz med sterke
innslag av psykedelia. For egen
del legger vi til at du også vil
finne elementer av både indierock og verdensmusikk. Etter
litt sniklytting kan vi slå fast at
det låter både heftig og fengende. Bandet har alt hatt
mange spillejobber på Vestlandet. I september skal de spille i
Frankrike og Tyskland, og litt
senere også i London. Forhåpentlig dukker de opp i vårt
distrikt også ganske snart. Om
ikke før, er det uansett på tide
at de viser seg på Volumfestivalen 2013. «Vi jobber med
saken», sier festivalsjef Sven
Arild Storberget i Volumfestivalen.
Det
ordner
seg
nok...håper vi.

1. Espen Lind sang «When ...
cries». Sett inn manglende
egennavn.
2. Inger Lise Andersen (Rypdal)
sang om Fru …?
3. Beatles: … in the sky with
diamonds.
4. Doodle Bugs: Lille ...
5. Rednex: Cotton Eye ...
6. Louis Armstrong: Hello …
7. Smokie: Living next door to ….
8. Clapton: Lay down ....
9. Little Richard: Long tall ....

Some Die
Young
Artist:
Laleh,
Fra album:
Sjungimscale
Kallenavn
Artist:
Admiral P,
Fra album:
Kallenavn

Æ vil bare
dans
Artist:
Sirkus
Eliassen,
Fra album:
Æ vil bare dans
Euphoria
Artist:
Loreen,
Fra album:
Euphoria

Whistle
Artist: Flo Rida,
Fra album: Whistleimscale
We Are Young
Artist:fun., Fra
album:Some Nightsimscale
Good Time
Artist: Owl City & Carly
Rae Jepsen,
Fra album:Good Time
Somebody That I Used
To Know
Artist: Gotye,
Fra album: Making Mirrorsimscale
Call Me Maybe
Artist: Carly Rae Jepsen,
Fra album: Call Me Maybe

Navnesøk
10. Michael Jackson: ... Jean.
11. Dr. Hook: ...’s Mother
12. Buddy Holly: Peggy ...
13. Creedence: Proud ....
14. Jimi Hendrix: The wind
cries ...
15. Janis Joplin: Me and…

SVAR: 1. Susannah. 2. Fru Johnsen. 3. Lucy.
4. Laila. 5. Joe. 6. Dolly. 7. Alice. 8. Sally. 9. Sally.
10. Billie. 11. Sylvia. 12. Sue. 13. Mary. 14. Mary.
15. Bobby McGee.

Brahms på
rette måten

Cohen til Halden med kunst og musikk

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

