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Soran ISmaIl är åretS röSt
■■ Ståuppkomikern Soran Ismail är årets mottagare av Läkerols kul-

turpris ”Voice of the year”. Läkerol delar årligen ut kulturpriset till en 
aktuell person som har utmärkt sig för en bredare publik. Priset, ett 
stipendium på 100 000 kronor, delades ut i Båstad på fredagen. (TT)

Pojkar har börjat läSa mer

Soran ISmaIl.

Heavy Metal

Judas Priest
Redeemer of Souls
■■ Sony Music Entertainment

H■
Det känns tungt när 
gamla idoler inte kan le-
verera. Vilken hårdrock-
sälskare har inte minst 
tre-fyra album med Ju-
das Priest på sin bästa-
lista? Just det, ingen. 

Bandets sjuttonde 
album ”Redeemer of 
souls” innehåller en 
del schyssta riff som 
ger en känsla av hopp. 
Dock följs alltid var-
je trevligt parti av nå-
got lökigt och oinspi-
rerat andrahandsriff 

Slow Fox
”Oh My”
■■ Rootsy

HHH■
Slow Fox alias Sofia 
Henricsson från Umeå 
har släppt en liten 
uppföljare till det lov-
ordade debutalbumet 
”Like the birds”. 

”Oh my” innehåller 
sju låtar, varav ett par 
är avskalade versio-
ner av låtar som ock-
så fanns på förra ski-
van. 

Hela plattan är för-
resten enklare gjord än 
den förra med i regel 
enbart gitarr utan var-
ken bas eller slagverk 
vilket sätter mer fokus 
på Sofias fina röst. 

Även på denna plat-
ta har hon skrivit alla 
låtar utom en, en du-
ett, ”Marilyn and Joe” 
av Kinky Friedman 
som hon sjunger till-
sammans med Chet 
O’Keefe. 

Det är bra men 
känns lite som demon 
som gjorde att hon fick 
göra debutplattan.

Ulf TorsTensson

Psykadelisk rock

”Fullkomligt underbart att 
förlora sig i”
The Spacious Mind
Greazy green and Stoney Loneso-
mes vol. 1
■■ Kommun 2

HHHHH■
I över tjugo år har The Spa-
cious Mind spridit sin psy-
kedeliska rockmusik. Här i 
Skellefteå, där bandet kom-
mer ifrån, upplever jag dock 
att de har fått oförtjänt lite 
uppmärksamhet. Åtmins-
tone de senaste åren. Vi 
får hoppas att det vänder 
nu när ”Greazy green and 
Stoney Lonesomes Vol. 1” 
släpps. För tro mig när jag 
säger att det är en fantastisk 
utflykt The Spacious Mind 
bjuder på för den som tar sig 
tid att lyssna.

A-sidan på albumet som 
släpps enbart på vinyl i 500 
exemplar är rak och pang 

på med skrikig gitarr, pum-
pande trumspel och energi 
som räcker för flera veck-
or. Det känns ungefär som 
efter en ordentlig kopp 
becksvart kaffe när nålen 
gått klart. 

B-sidan däremot, det är 
här det börjar hända grejer 
på riktigt. Det är minima-
listiskt, drömskt, svävande 
och fullkomligt underbart 
att förlora sig i. Först när 
en monoton basgång visar 
sig där mitt i någonstans 
inser jag att jag faktiskt är 
kvar i mitt vardagsrum. 
The Spacious Minds mu-
sik har den förmågan. 

Jag är helt övertygad 
om att ”Greazy green 
and Stoney Lonesomes Vol. 
1” kommer bli ett av de al-
bum jag lyssnar absolut mest 
på under resten av 2014 och 

jag längtar re-
dan efter och hoppas på vo-
lym två.

Dennis  fahlgren

rock

Yes
Heaven 
and earth
■■ Frontiers

HH■
Att bli ansedd till pi-
onjär inom en musik-
genre är en tvivelaktig 
utmärkelse att få. För 
det som en gång ansågs 
vara banbrytande är 
ofta utdaterat några år 
senare och kräver såle-
des en ständig pånytt-
födelse. 

Brittiska progressiv-
rockarna Yes är i precis 
den sitsen. Hyllade för 
sitt 60- och 70 tal men 

fast i famlandet efter en 
ny guldådra.

”Heaven and earth” 
är stundtals jobbigt 
tråkig och den plastiga 
symfoniproduktionen 
sänker ett plågsamt 
skimmer av ett Pink 
Floyd-coverband över 
skivan. 

Det finns förlåtan-
de stunder, såsom den 
80-talsdoftande ”The 
game” och Queen-
iga ”In a world of our 
own”.

Det var bättre förr. 
Jo, faktiskt.

anDers samUelsson

Harrison Birtwistle
Kammarmusik
■■ ECM New Series (Naxos)

HHHH■
Det är inte lätt att länka 
den brittiske kompo-
sitören Harrison Birt-
wistle till någon skola 
eller rörelse. Birtwist-
les musik är komplex, 
dissonant modernis-
tisk. Han har en tydlig, 
distinkt röst, stilen är 

Hampus Linder-
holm/Mats Jans-
son
Nordic cello soul (musik för 
piano och cello av Sibelius, 
Lidholm och Grieg)
■■ Sterling (Sterling Music 

Distribution)

HHHH■
Cellisten Hampus Lin-
derholm och pianisten 
Mats Jansson har till-

klassiskt

klassiskt

klassiskt

Berit Norbakken 
Solset, sopran, Ma-
rianne Beate Kiel-
land, mezzosopran, 
Kvindelige Studen-
ters Sangforening, 
Marit Tøndel Bods-
berg, dirigent
Johannes Brahms: Musik 
för damkör
■■ Lawo Classics (Import)

HH■
Den tyske tonsätta-
ren Johannes Brahms 
(1833–1897) skrev en 
hel del vokalmusik. 
Men han skrev även 
för damkör med eller 
utan instrumentalack-

sammans tagit sig an tre 
nordiska tonsättare på 
sin senaste cd, ”Nordic 
cello soul”: finske Jean 
Sibelius, svenske Ingvar 
Lidholm och norrman-
nen Edvard Grieg. 

Lidholms ”Quattro 
pezzi per violoncello 
e pianoforte” är cd:n 
konstnärliga höjd-
punkt – och intressan-
taste stycke. 

Mats Jansson och 
Hampus Linderholm 
kan sin musik och var-
andra, samspelet fung-
erar väl, tolkningarna 
är vackra och känslo-
laddade.

mikael BengTsson

eller att Rob Halford 
öppnar sin mun för 
att sjunga. Sångin-
satsen på ”Redeemer 
of souls” är påtagligt 
ansträngd och platt. 
Dessutom är gitarrlju-
det bandets sämsta nå-
gonsin.

Uppenbart är att de 
försökt kopiera ljudbil-
den från ”Painkiller” 
men istället lyckats ska-
pa en digitalt kall och 
stel mardröm. Nej, Ju-
das Priest. Så här får ni 
verkligen inte hålla på. 
Det skär för djupt i mitt 
hårdrockshjärta när det 
är på det här viset.

Dennis  fahlgren

aMericana

ompanjemang. På den 
här cd:n är det Kvinde-
lige Studenters Sang-
forening som tar sig an 
Brahms: ”Drei geistli-
che Chöre” (Tre and-
liga körverk), ”Vier 
Gesänge” (Fyra sång-
er) och ”Ave Maria”. 
Är det värt att lyssna 
på, självklart, Brahms 
skrev praktiskt ta-
get ingenting som kan 
rubriceras som svagt. 
Däremot är jag inte 
lika övertygad om 
Kvindelige Studenters 
Sangforenings tolk-
ningar. Förstasopra-
nerna sticker iväg både 
här och där, den där 
konformiteten i kör-
klangen som brukar 
skilja bra körer från 
mycket bra körer finns 
inte riktigt där. Into-
nationen är därtill inte 
helt perfekt. 

mikael BengTsson

skarp, kompromisslös. 
Lagom till hans 80-års-
dag passade skivbolaget 
ECM på att släppa ett 
album med några rela-
tivt nyskrivna kammar-
musikverk: tolv tonsat-
ta dikter av den ame-
rikanska objektivisten 
Lorine Niedecker och 
en av Rainer Maria Ril-
ke, en trio för violin, 
cello och piano. Tolk-
ningarna    är övertygan-
de, koncentrerade, in-
tensiva, men samtidigt 
sparsmakade, precis 
som Birtwistles mu-
sik brukar vara nuför-
tiden. 

Känslorna hålls i 
schack. Som allra bäst 
i Niedecker-sångerna. 

mikael BengTsson

■■ När elever i årskurs 4-6 fick frågan av SCB om de läser böcker 
minst en gång i veckan svarade 64 procent av pojkarna ja. Det är 
en ökning jämfört med 2008/2009, då 55 procent svarade ja. Siff-
ran för flickor är fortsatt högre, drygt 76 procent. (TT)


