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Det Nye Norske Storband

Plater

Admas

Sons Of Ethiopia
FREDERIKSBERG

Kontinent (CD)

Stort storbandprosjekt
for unge komponister

Marius Neset
Tributes (CD)

Solveig Slettahjell
Come In From
The Rain (CD & LP)

Admas var del av den etiopiske diaspora-scenen
i Washington DC, som har den største etiopiske
befolkningen i USA. Her kjørte ethiojazz-renessansemann Hailu Mergia taxi i mange år, og
her bor kanskje det største popfenomenet i
Etiopias historie, Aster Aweke. Musikerne i
Admas var backingband for Aweke, men albumet Sons Of Ethiopia fra 1984 ble aldri spilt live.
Sons Of Ethiopia er ikke et album i den typiske
éthiopiques-stilen, her er det innslag av electro,
highlife, sambafunk, smooth souljazz og go-go
– de var tross alt basert i sjangerens hjemby.

Juliane Schütz
Rasmus Vik Langerberg

Janne Mark with
Arve Henriksen

Nils Landgren

Det Nye Norske Storband har invitert fire
unge komponister til å komponere ny
musikk til et stort prosjekt som ensemblet
skal gjennomføre i 2021. Komponistene blir
fulgt opp av Helge Sunde, og Geir Lysne vil
være musikalsk leder for prosjektet. Frank
Brodahl, Eyolf Dale, Shannon Mowday er
blant instruktørene. I tillegg skal et klassisk
orkester med musikere fra hele landet bidra.
Det Nye Norske Storband ble startet opp og
drives av musiker Henrik Smelhus Sjøeng, og
var en idé som sprang ut av et skoleprosjekt
i 2017 da han gikk siste året på musikklinja
på videregående skole. Sjøeng satt sammen
storbandet av kun unge musikere, studenter
og nyutdannede, som siden har rukket å
spille en rekke utsolgte konserter og sluppet
plate med egenkomponert musikk.
– Jeg ønsket å lage en arena hvor unge musikere kunne møtes på tvers av musikalske
miljøer, for å skape et stort jazzensemble som
holdt høyt nivå, tross ung alder, sier Sjøeng,
som også har en politisk agenda: – Vi håper
at et slikt prosjekt som dette kan være et
fysisk produkt som politikerne og kulturtopper ser nytten og verdien av, slik at de kan
bidra med å bevilge midler til faste arbeidsplasser for rytmiske musikere. Slik det er i
dag, er det utfordrende for unge musikere å
sette opp store prosjekter med så høy kvalitet
som i dette prosjektet. Vi ønsker allikevel
å vise at det er mulig, også for fremtidens
unge musikere, sier Sjøeng. Premieren er
planlagt 4. mars 2021 på Sentralen i Oslo.

Radka i posten

I oktober ble Radka Toneff offisielt innlemmet i Rockheim Hall of Fame i Trondheim.
I anledning Rockheims tiårsjubileum, har
Posten valgt ut årets tre Hall of Fameartister, Toneff, Halvdan Sivertsen og Jonas
Fjeld, til å prege nye frimerker. – Alle tre
er folkekjære artister som har satt sitt
merke på kultur-Norge. Det er en glede at
også vi i Posten kan ære dem, sier Halvor
Fasting, med den flotte tittelen frimerkedirektør. Frimerkene er designet av Camilla
Kvien Jensen, og er allerede i salg.

jakten gikk ikke lenger en noen få kvartaler
unna. Roy Jahrn Holtan, produsent i Oslo
Jazzfestival, melder overgang til Jazzforum i februar 2021. Han overtar stillingen
som nåværende sjef i Oslojazz, Øyvind S.
Larsen, hadde før Menes. Sistnevnte ble
forøvrig svært overrasket da hun nettopp
fikk vite at hun er tremenning med Holtan
som nå overtar hennes gamle jobb.

Balansert
programkomité

Moldejazz melder at de denne høsten fornyer
programkomiteen med to nye medlemmer: musiker og kunstnerisk leder for
Trondheim Voices, Sissel Vera Pettersen
og produsent for Nasjonal jazzscene, Line
Juul. Med rekrutteringen av Pettersen og
Juul oppnår også Moldejazz sin programkomite 50/50 kjønnsbalanse. Dette er et
fokusområde for festivalen som i sommer
hadde en historisk høy andel kvinnelige
bandledere, hele 55 prosent. – Som Norges
ledende jazzfestival er det naturlig at Moldejazz går foran også på dette området, sier
avtroppende festivalsjef, Hans Olav Solli.

Hedvig på eksklusiv liste
Stillingskabal i jazzen

Denne høsten ble det klart at Hans Olav Solli
forlater Moldejazz til fordel for direktørjobb
ved Romsdalsmuseet, og Jan Gunnar Hoff
gir seg som sjef i festivalen han startet for ti
år siden, Bodø Jazz Open. I skrivende stund
er det ikke klart hvem som overtar sjefsstolene her, men arvtakeren til Kai Gustavsen
i Kongsberg Jazzfestival er klar. Ragnhild
Menes, fagansvarlig i Norsk jazzforum, tar
med seg flyttelass og familie til Kongsberg
ved årsskifte. Dermed har Norsk jazzforum
måtte se seg om etter ny fagansvarlig, og

I novemberutgaven av magasinet Downbeat
er gitarist Hedvig Mollestad å finne på lista
«25 for the future». Sammen med blant
andre Jazzmeia Horn og Yazz Ahmed er
Mollestad blant 25 musikere det anerkjente
amerikanske jazztidsskriftet mener vil bidra
til å forme jazzen de neste tiårene. Downbeat
fremhever Mollestads bestillingverk fra Vossa
Jazz 2019, Ekhidna, som hun forøvrig ble
tildelt Tonos Edvard-pris for tidligere i høst.

Storbandprisen
til Steinkopf

Musiker, komponist og bandleder Ingrid
Øygard Steinkopf ble i oktober hedret med
Norsk jazzforums Storbandpris for 2020.
En ressursperson som bidrar enormt til
storbandmiljøet, en ildsjel og pådriver med
enorm kapasitet, uttalte Norsk jazzforum
i sin begrunnelse for prisen. Steinkopf tok
initiativet til å etablere Starlight Big Band,
et prosjektbasert storband med rullerende
besetning bestående av kun kvinnelige
musikere, for to år siden. Hun har ledet
storbandet siden, og da prisen ble delt ut på
Dokkhuset i Trondheim, var det i forbindelse med premiere på helt ny musikk
som Steinkopf har skrevet til bandet. Med
Storbandprisen følger 25 000 kroner, som
skal gå til et valgfritt formål som kommer
storbandet eller storbandmiljøet til gode.



Barrage

The Was And Is To Come
ØRA FONOGRAM

Diverse artister

New Horizons: Young Stars
Of South-African Jazz



Maria Kannegaard Trio

AFROSYNTH

Sand i en vik

DJ Okapi og Shane Cooper har kuratert samleplata New Horizons med nyere sør-afrikansk
jazz, som tross sin sterke historie, er mer aktuell enn på svært lenge. Vi møter vordende
vokalstjerner som Zöe Modiga, kosmisk jazzensembler som Benjamin Jephta Sextet og Siya
Makuzeni Sextet, samt mer postbop-relaterte
band. Soundet er jordnært, og ganske trygt, og
vi får mye vokal, Sør-Afrika er kjent for vokalpolyfoni der spirituelt dybdegehør er nødvendig.
Den mest gripende låta på denne samleplata,
«Cosmic Light» av Thandi Ntuli, er verdt sin
vekt i gull. Jazzsangeren og pianisten Ntuli har
også denne høsten vært med å skrive Nosizwe
Baqwas musikkteaterstykke Mor av en nasjon,
som i høst hadde premiere på Oslo World – og
som vi forhåpentlig får høre igjen snart.

JAZZLAND



Angel Bat Dawid /
Tha Brothahood
Live

INTERNATIONAL ANTHEM



NTT #100

Det har blitt over 3,3 millioner tegn, 728
023 ord for å være helt presis, siden Filip
Roshauw og Audun Vinger startet Jazznytts
ukentlige jazzblogg Now’s The Time høsten
for to år siden, og i oktober kom utgave
nummer 100 (!). Hver fredag skriver duoen
om stort og smått i norsk jazz- og musikkliv
med intervjuer, konserttips, kuriositeter
og aktualiteter. Den store jubileumsfeiringen som skulle vært arrangert på Nasjonal
jazzscene i november, ble dessverre koronakansellert sammen med alt annet i Oslo by,
men forhåpentligvis åpenbarer det seg en ny
dato snart. Følg med for oppdatert jubileumsinformasjon og annen fremragende
lesning hver fredag på jazznytt.no.

Harald Lassen
Human samling
JAZZLAND



General Post Office
We The Post Office
SMEIK

Haruomi Hosono, Shigeru
Suzuki, Tatsuro Yamashita /
Haruomi Hosono, Takahiko
Ishikawa & Masataka Matsutoy



Joe McPhee/Lasse Marhaug
Harmonia Macrocosmica
ACTIONS FOR FREE JAZZ

Pacific / The Aegean Sea



Chrome Hill

This Is Chrome Hill
CLEAN FEED

Tekst Camilla Slaattun

6

7

Plater
begeistrende beat som følgesvenn. Det er
strålende enkeltprestasjoner og kollektiv
tenkning her, med fremragende yngre
musikere som Henriette Eilertsen, Henrik
Lødøen, Tina Olsen og Lyder Øvreås Røed i
den 16 mann sterke troppen. Innspillingen
har fått ytterligere form i etterarbeidet, der
Rotevatn har slått seg løs og brukts studioets muligheter som et instrument i seg selv.
Audun Vinger

Stein Urheim
Downhill Uplift
HUBRO

Gitaristen og multiinstrumentalistens solodebut Three Sets Of Music fra 2009 kan
være et fint innblikk i det som har inspirert
hans mangslungne og distinkte musikalske
uttrykk. På dette trippelalbumet tolket han
låter av blant andre Thelonious Monk og
Mose Allison, bluesmestere som Mississippi
John Hurt, den italienske komponisten Nino
Rota, som nok er mest kjent for sin filmmusikk, samt den spøkefulle visesangeren
Loudon Wainwright II og latino-rockerne
Los Lobos.
Vidsynt, filmatisk og jazzinfluert
blues-vise-rock. Eller noe sånt. I tillegg
har han arbeidet med blant annet friere
improvisasjon og norsk folkemusikk, og
på sitt nye album, Downhill Uplift, har det
også sneket seg inn spor av rock med mer
enn et snev av behagelig California-bris.
Alt dette er likevel elementer som Urheim
med musikalsk kløkt og ikke minst behendig
gitarspill, i tillegg til alt det andre han har
av leketøy, fletter sammen til musikk som er
eiendommelig i uttrykket som det er lett å
like.
Her, som på 2017-utgivelsen og
konseptalbumet Utopian Tales, bidrar
Ole Morten Vågan på kontrabass og
Kåre Opheim også på denne gang.
Vågans spenstige og dansende basspill
og Opheims lettbeinte men tilbakelente
tromming er særdeles komplementære
ingredienser til Urheims musikk på dette
albumet, og til å utfylle denne kvartetten
er den allestedsværende trommeslageren
Hans Hulbækmo, som også bidrar med
øvrig perkusjon i tillegg til fløyte og, ikke
minst, meget uttrykksfullt vibrafonspill.
Etter det eteriske tittelsporet som åpner
albumet, der Urheims skimrende gitartoner
lyser rundt flyktig bass og trommer, setter
den nevnte vibrafonen særlig tydelig preg
på albumets andre låt, «Brave New World
Revisited Again». Her spiller Hulbækmo en
slags kontramelodi til Urheims innledende,
slidegitar-tema, over slentrende trommespill og Vågans mykt glidende bass. En
atmosfærisk låt, klangsterk på en måte
som gir den et slags drømmeaktig og sam-
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Christmas With My
Friends VII (CD & LP)

20

Records

On The Other Side Of Time Endre Dalen
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Sissel Vera Pettersen

H E AV

- Now’s The Time -

Jazznytt
tidig space-rockliknende tilsnitt, mens den
makelige, dansende fremdriften og dens
meditative tilsnitt hinter mot spirituell jazz.
Her, samt på americana-flørtende
«Amalfitano», «Free To Go» og Alan
Wilsons (Canned Heat-gitarist og -vokalist)
«Poor Moon», bidrar Urheim også med
vokal, på de egenskrevne låtene med smått
gåtefulle tekster. Nevnte «Free To Go» er for
øvrig et flott stykke svevende drømmejazz,
der låtens struktur gradvis løses opp, der
Urheim tidvis minner om salige Sonny
Sharrock med sine søkende linjer over
Opheim og Hulbækmos flakkende trommer
og den virrende bassen, hver for seg som
små sildrende bekker som til avslutningsvis
samles til en forsonende å.
Chris Monsen

ØRA FONOGRAM

Når Wako slipper sitt fjerde album, velger
de å gape høyt. Bandet hadde et uttalt
ønske om å være særdeles modige og
utforskende på denne plata, og det kan
jeg avsløre av de har lyktes med. Martin
Myhre Olsen, Kjetil André Mulelid, Bárður
Reinert Poulsen og Simon Olderskog
Albertsen har invitert med seg et helt korps
med interessante gjester, og satt dørene
på gap. Denne åpenheten i tilnærming har
ført Wako til nye steder og tilført musikken
en friskhet som smitter. Jeg tror de kan ha
funnet seg selv.
De 13 låtene på albumet har hver
sin personlighet og væremåte, uten at
helhetsinntrykket dermed spriker. Mulelid
har skrevet fire, resten er signert Myhre
Olsen. På åpningssporet «For Those We
Love» har de med seg tre strykere. Det
utvider virkeområdet og gir en intensivert puls til musikken. Saksofonen
blomstrer i disse omgivelsene, men det
er felleskapet som står for selve løftet. Vi
forbinder helst Wako med akustisk lyd. På
denne plata spanderer de både trommesamples, synthesizere og el-bass, og

Duoen Navarro/Holmes er del av Irreversible
Entanglements, med Camae Ayewa i spissen,
men var en duo allerede før bandet ble dannet.
Deres nye album Heritage Of The Invisible II er nå
ute og er en herlig og noen ganger litt vanskelig
affære der NYC-duoens latinamerikanske og
karibiske aner møter avantgarde-jazz og elektroniske utskeielser. Vi får også en remiks av
Madam Data fra Philadelphia, men albumet er
såpass variert at det like gjerne vært en original
av Navarro/Holmes.

Larry Heard

Sceneries Not Songs, Volume 1
ALLEVIATED

Mr. Fingers, Gherkin Jerks, The It, Fingers
Inc – Chicago house-pionér Larry Heard har
laget musikk under alle disse pseudonymene
og bandene, men det var først med Sceneries
Not Songs fra 1994 at han debuterte under eget
navn. Med dette albumet sakker han ned tempoet, re-programmerer trommemaskinene, og
åpner opp en verden der jazz, new age, exotica,
fusion og deep house går i ett. Noen som husker
tropical house? Glem det du har hørt før: dette
er the real thing.

Diverse artister
Door To The Cosmos
ON THE CORNER

Hva er mer eksotisk for en japaner enn Egærhavet? Mens nordeuropeere reiser på ferie til
Kreta, Rhodos og Mykonos, reiser japanere til
det sørlige Stillehavet, som for de fleste her i det
kalde nord er nærmere Prøysens «Bakvendtland»
enn et faktisk sted. Dette virker noenlunde å

Door To The Cosmos er en interplanetarisk plattform
der jungle- og rave-estetikk, Sun Ra og hyperaktiv
tanzaniansk singeli co-eksisterer. Det er umulig å
beskrive dette triple albumet på noen annen måte
enn overfladisk i denne spalten, men en pekepinn er eventuelt å sjekke ut katalogen til On The

Erlend Apneseth
Fragmentarium

Jo David Meyer Lysne & Mats Eilertsen
Kroksjø

Christian Wallumrød Ensemble
Many

Kim Myhr & Australian Art Orchestra
Vesper

Stein Urheim
Downhill Uplift

Super Heavy Metal
Gong Splash Midi Midi

Huntsville
Bow Shoulder

Erland Dahlen
Bones

Voice & Strings & Timpani

Trondheim Voices
Folklore

Møster!
Dust Breathing

HHY & The Kampala Unit
Lithium Blast

NYEGE NYEGE TAPES

Nok et album fra Nyege Nyege-laboratoriumet
kjent som The Villa i Kampala. HHY & The Kampala Unit minner en smule om Nihiloxica, kanskje
det mest kjente bandet som har vokst ut av Nyege
Nyege. Men der det nesten går an å forestille seg
Nihiloxica fylle et stadion en gang i fremtiden,
er HHY & The Kampala Unit klaustrofobisk og
introvert. På Lithium Blast forener portugisiske
Jonathan Saldanha (HHY & The Macumbas)
krefter med ghettoaktivisten og trompetisten
Florence Lugemwa og perkusjonisten Omutaba,
begge fra Kampala. Vi får også bidrag fra Don
Zilla og Kampala Prison Brass Band, og albumet
har en nærmest cinematisk stemning, det kunne
vært soundtracket til en krysning av Blade Runner,
Black Panther og Space Is The Place.

Han Sotofett & Jaakko Eino
Kalevi with Andres Lõo
Jazzom Dub

20

SEX TAGS AMFIBIA

Stefan Mitterer, også kjent som DJ Sotofett, er
mest kjent for skakke elektroniske rytmer i et
bredt spekter, fra hyperaktiv jungle og mange
former for ganske haltende house, til eksperimentell ambient, dub og deromkring. Selv om
det kanskje ikke alltid føles helt nødvendig, er
Sex Tags Amfibia stedet der alt som ikke passer
inn på Mitterers Sex Tags Mania-label finner
sitt hjem. Som Moss-soundsystemet Kambo
Super Sound – og dette noe uventede jazz- og
impro-prosjektet Mitterer gjør som Han Sotofett.
Jazzom Dub er en i stor grad akustisk, men deilig
og flytende affære, med finurlige påfunn og mye
rom for klang og – rom, eller stillhet i seg selv. 
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BREAKING NEW MOULDS. SHAPING NEW SOUNDS.

AUTUMN RELEASES 2020
Rolling Ball
CLEAN FEED

Arild R. Andersen

Den svenske gitaristen David Stäckenäs har
overtatt Ivar Grydelands plass i denne herlige trioen, som har sin kjerne i bassist Roger
Arntzen og Klaus Ellerhusen Holm på diverse
klarinetter. Det er et oppsiktsvekkende rikt og
deilig sound de tre klarer å trylle frem, som
umiddelbart sender Bunkevis-ørene i retning
Chicagos postrock-deiligheter fra årtusenskiftet som har vist seg merkelig slitesterke, litt
americana-twang, et ørlite avtrykk eggende
tropicalia-rytmer, og den intuitive forståelsen
et lite ensemble skaper. Albumet tåler mange
runder i spilleren på kalde innekvelder, og har
fått en haug allerede. Legg merke til topplåter
som «Miami Weekend» som faller inn i det
som nå kan kalles et klassisk norsk groove.

Waldemar 4

AMP MUSIC & RECORDS

Wako IV

Heritage Of The Invisible II
INTERNATIONAL ANTHEM

GREAT TRACKS / SONY JAPAN

Ballrogg

The Buoy And The Sea

Wako

Aquiles Navarro & Tcheser Holmes

Corner som driftes av Pete Buckenham. Labelen er
sentrert rundt funky, modal og progressiv britisk
jazz der Tamar Osborn (Collocutor) beveger seg
mellom kulissene og scenens midtpunkt. Men
labelen er også nært forbundet med elektronisk
musikk fra Afrika og den afrikanske diasporaen
i Amerika, Europa og for eksempel det Indiske
hav. For eksempel bidrar Babani Soundsystem,
Afrikan Sciences, Dengue Dengue Dengue og
Batida/Pedro, alle på Door To The Cosmos med
lekre produksjoner og remikser.

Bunkevis Audun Vinger

det kler det akustiske usedvanlig godt.
Når det gjelder gjestene, lar det seg
ikke gjøre å yte alle rettferdighet, men
både Espen Reinertsen på saksofon,
synth og effekter og Arve Henriksen på
trompet, synth og sampling legger igjen
dypt kreative avtrykk i hvert sitt spor.
Så er det fiolinist Adrian Løseth Waade
og vibrafonist Rob Waring som møtes
i «Grown-up Life» og tar bolig i den.
Musikken unndrar seg enkel kategorisering, men Wako trekker en skinnende
rød tråd gjennom stillagene. Både
band og enkeltmedlemmer glimrer.
Denne kombinasjonen av åpne luftveier
og stram nerve skal ikke tas for gitt.

Du høyrer liksom at det er ein bassist som
leiar Waldemar 4. Trygve Waldemar Fiske si
nye plate er energisk klubbmusikk – akkurat
slik bassistar likar det. The Buoy And The
Sea opnar med ein fest i «Gary X» – i spor
etter Atomic og Motif. Ikkje berre fordi
Håvard Wiik er pianist, men det finst mykje
parallellar i komposisjonar, form og energi.
Samtidig ligg det mykje New York godt
smurt utover plata.
Fiske og Nylander sparkar opp solistane med sjølvsikkert framoverlent spel. Dei
er kopla tett på kvarandre og responderer,
kommenterer og gir motstand. Gi «Vollabakken» fire lytt der du fokuserer på eit
instrument i gongen, så skal du sjå du har
lært det du treng for i år.
Men Håvard Wiik er eit eige kapittel
nok ein gong. Han manglar sidestykke i
pianoverda, spør du meg. Gjennom fortandedelane har han fleire nivå i linjeføringa,
på kvart nivå ein særeigen, gjevande
melodi.
«Dolphiné» er ei ballade med hint av
blue in green. Roligheten sin touch med
flisa gir ei kjenslefull dybde til melodien.
Basskoret til Fiske og ikkje minst formidlar Wiik sine hurtige fingrar stoisk ro. I
påfølgande «Funambulistics» er det bassklarinetten til Roligheten som byr på eit av
høgdepunkta på plata. Frustert, leande og
energisk.
Det er heile vegen eit leikent, frilynt og
inspirert spel over kvartetten. Men komposisjonane er viktige på denne plata. Det er
ikkje låtar berre for å ha noko å spele på.
Men dei framstår som sjølvstendige, sterke
låtar uavhengig av spelet rundt. Det er
faktisk sjeldan kost.
«Eventyrskogen» som avsluttar det heile
er sentimental. Befriande sentimental.

være ideen bak de to søster-albumene Pacific
fra 1978 og The Aegean Sea fra 1979, der Yellow
Magic Orchestra-grunnlegger Haruomi Hosono
er sentral. På førstnevnte minner soundet mer
om et fusion-preget YMO, spesielt med «Cosmic
Surfing» som faktisk er med på debutalbumet
deres. Mens på sistnevnte går tankene til gresk
delikat taffeljazz og smooth easy listening, men
«Reggae Aegean Woman» kunne nesten vært en
YMO-låt den også.

Barrage

JAZZ OUT OF NORWAY SINCE 1981

The Was And Is To Come
ØRA FONOGRAM

En av årets virkelige høydepunkter det norske
plateåret kommer fra det jazzlinje-relaterte
bandet Barrage, ledet av kontrabassist og
komponist Alexander Riris. På det rett og slett
vakre LP-omslaget på deres debut The Was And
Is To Come får man raskt noen assosiasjoner
til Anthony Braxton, og mye av materialet
stammer da også fra en syklus som var litt i
hans ånd. Riris har store visjoner og gjennomføringskraft. Den unge septetten, som blant
annet teller Signe Emmeluth på altsaksofon
og bassklarinett, og Ingvald Vassbø på trommer, opererer i det beryktede skjæringspunktet
mellom det akademiske og det fyrige, med
noen plutselige utfall i gladlåter som «Moriarty» og «O». Hør på Barrage!

“Visst sa jeg livgivende energi”
Chris Monsen, (Klassekampen 5,5/6*)

“Det er bare å bøye seg i støvet
for Supersonic Orchestra, for
dette låt er voldsomt bra”
Espen Løkeland-Stai (Dagsavisen)

“En vakker og rørende opplevelse.
Groovy, ildfull og begeistrende musikk”
Audun Vinger (Dagens Næringsliv)

“Den utømmelige energien som bare
tre trommiser, tre kontrabassister og ti
blåsere kan genere, er heldigvis godt
ivaretatt på opptaket fra konserten”

Buck Lauvdal Solberg
Gemstones

HÆRVERK INDUSTRIER/BANDCAMP

Ando Woltman (Morgenbladet)

Lydtekniker Jens Ole Bjerkan fanget magien da
The Necks-mann Tony Buck for anledningen
tok med gitar og gong i møte med hjemlige
helter Anja Lauvdal og Ståle Solberg på Kafé
Hærverk, som nå gir ut herligheten på eget
label. Med tre musikere vi har hørt så ofte
som disse kan man kanskje bli litt blasert, men

Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra:
If You Listen Carefully The Music Is Yours
CD/DOUBLE LP - OUT NOW

ODINRECORDS.COM

Torkjell Hovland
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du verden som man også kan glede seg over
idérikdommen, lydvalgene og ESP-kontakten
de klarer å opprette mellom seg. Make it new!
Hver eneste gang. Det knatrer og klimprer godt
i motbakke til tider, men vi henfaller også ofte i
lauvdalsk ekstase ved klaveret og føler oss som
en del av Solbergs stikker på sin ferd over det
lille settet, og få ting er vel viktigere i livet enn
dét. Det er syv korte stykker på denne platen,
eller juveler kan vi jo kalle dem. De funkler.

halvlangt hår, og Audun Kleives snertne skarp,
setter helt klart sitt preg på lydbildet, men
det er kanskje en anelse mer frodig, livlig og
ildfullt enn mye globalistisk fjelljazz man kan
sammenlikne det med. Det groover og putrer
og kommer til gledelig forløsning. Som bonusspor får vi en uutgitt låt fra den aller første
innspillingen med bandet, samt et kutt fra da
Mazur var AiR i Molde i 08.

Terje Gewelt

Två

House On A Hill

RESONANT MUSIC

På bassveteran Terje Gewelts nye sofistikerte
plate House On A Hill åpner det friskt med
trommeslager Terje Evensens elektronikk og
spill i «Buzios», som muligens er en liten hilsen
til JC-rytmeboksgrooven på Rypdals «Per Ulv»,
og komposisjon brer seg utover derfra med en
avmålt melodiøsitet. Sounden og materialet
her er et fint sted å oppholde seg i. Gewelt
skifter mellom kontrabass og el-støpselet i
platens ti låter, og behersker både putrende
funk og mer lyriske basstrykk, som vi er vant
med fra den kanten. Det er også deilig å høre
Bjørn Klakeggs el-gitar, han som truet med
å forlate jazzen til fordel for den fantastiske
freak-rocken i Needlepoint. Erlend Slettevold
er en kvalitetssikring i enhver sammenheng
på flygel og el-piano.

Marilyn Mazur’s Future Songs

Julia Strzalek
NXN4001

DET BLIR IKKE
JUL UTEN...

Live Reflections
STUNT

Den første lyden vi hører er den umiskjennelige auraen av Nils Petter Molværs trompet.
Den fyller hele rommet og utvider erkjennelsen. Han gjør en god figur på denne platen,
men den handler ikke om ham. Den handler
veldig mye om den danske superperkusjonisten og komponisten Marilyn Mazur, men som
med all den fineste jazzmusikken handler det
mest om helheten, møtet mellom musikertemperaturer, fellesskapet. Future Songs var
bandet Mazur startet i 1989 etter sin tid med
Miles. I 2009 tok bandet en pause, men i 2015
var det noen konserter i anledning Mazurs
60-årsdag. Norske innslag som Tone Åse på
vokal-elektronikk, Eivind Aarset på gitar og

NXN2002

NXN2001

NXN5001

ARMADILLO RECORDINGS

Det er lov å være blid! Det blir man i alle fall
av å høre den svenske saksofonisten og komponisten Julia Strzaleks andre album, som
putrer over av smittende overskudd, oppvakte
melodier, og lykkelig musisering. «Friedel»
heter en av låtene, og de barnlige figurene
kommer til absolutt syne overalt. Pass deg for
sagen, Albert! Fine navn fra svensk jazz som
Konrad Agnas på trommer og Mats Äleklint
på trombone gir herlig liv til Strzaleks septett.
Og ikke minst får Karoline Wallace, som snart
er aktuell med sin egen plate Stiklinger, god
plass i ensemble-rekken med diggbar og sjøsjuk ordløs ladada-vokal, og nusselig naivistisk
poesi i det viktige kuttet «Snirkelhistorie».

Den perfekte
julegave
4 Utgaver
Digitalt: 350,Fysisk: 450,Fysisk + digitalt: 600,Prisene gjelder til og med
31. desember 2021
abonnement@jazznytt.no
eller 22 00 56 60
jazznytt.no/abonnement

Takk for ti år med fine opplevelser,
store saler, små scener, stjernenykker,
fruktbare samarbeid, frivillig innsats,
nerver, heftige rytmer, gåsehud,
glede og noen hakk i plata.
Vi gleder oss til de ti neste.
3.–7. februar 2021
2011–2021→10 år

bodojazzopen.no

Våre støttespillere
og samarbeidspartnere
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jazznytt

SIDEN 1960

I løpet av Jazznytts levetid, har det i Norge
blitt utviklet en helt spesiell tilnærming
til jazz med en åpenhet og nyskapning
som blant annet har har vokst ut fra de
enestående jazzutdanningene og dyrket
fram i drivhuset av de mange internasjonale
festivalene. Jazznytt har hele tiden
dokumentert denne utviklingen, og fortsetter
å gjøre det når musikken fortsetter å utvikle
seg og gjenopplive tradisjoner i det 21.
århundre.
Jazznytt publiseres fire ganger i året, og
inneholder intervjuer, historiske artikler,
nyheter, essays, album- og bokanmeldelser og
mye mer. Listen over bidragsytere inkluderer
noen av de beste musikkskribentene i
Norge i dag, og magasinet ble i 2019 tildelt
Norsk tidsskriftforenings pris for ‘Språk og
formidling’ i kåringen Årets tidsskrift 2019.
Det legges stor vekt på design med et rent og
lekkert grafisk uttrykk, med flotte bilder og
illustrasjoner.

Jazznytt er tilgjengelig der blader om musikk
selges, for abonnenter, for digitalabonnenter
og for musikere som er medlemmer av
Norsk jazzforum. Jazznytt har vært en del av
Kulturrådets innkjøpsordning for tidsskrift,
og er dermed også tilgjengelig på norske
biblioteker.
Jazz har alltid tiltrukket seg lyttere med
stor interesse for musikk og kultur i mange
former, og som annonsør i Jazznytt får du
presentert dine produkter og arrangementer
for åpne og kulturengasjerte lesere, som er
fascinert av musikk og nysgjerrig på hvor
den kommer fra og hvor den skal. Dette er
entusiastiske kjøpere av innspilt musikk,
konsert- og festivalbilletter.
Hver utgave av Jazznytt, inkludert annonsene,
er tilgjengelig for abonnenter også i en digital
utgave, som vil forbli i arkivene for alltid.
Annonser er en del av jazzhistorien!
Jazznytts rolle er å være en formidler av
jazz i alle dens former, og fungere som et
knutepunkt for alle tilknyttet jazzmiljøet.
Akkurat som magasinet støtter jazzens
tilstand, vil en annonse være med på å støtte
Jazznytt som den tradisjonsrike og historisk
viktige publikasjonen den er. Vi gir deg
muligheten til å være en del av historien!

jazznytt.no

DETTE ER VÅR MUSIKK

Jazznytt har siden oppstarten i 1960 vært
Norges eneste magasin som spesialiserer
seg på jazz. Hver tredje måned produserer
en lidenskapelig og dedikert redaksjon et
magasin som feirer norsk og nordisk jazz og
dens plass på den internasjonale jazzscenen.

