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                               NYHETER  02.november                   
 

Gåte - Svevn 
 

                                                       2. november. 
S                                                                                    
hverdagen                                                                                          
                                                                                               
                                                                 . 
I                                                                                        
                , og er en pause i livet. Derfor heter deres første album siden 2004 Svevn, og 
det slippes 2. november. Her finnes singlene «Kom no Disjka», «Bannlyst»                    
     . 
                                     , etter at de kom med debuten Jygri (2002) og Iselilja - 

albumene som sørget for at bandet fikk stor suksess med sin mektige rock ispedd tradisjonsmateriale. I denne perioden solgte 
de mer                                              -                                                         -                   
                               -EP Attersyn. 
                                                                                                                           
                                                                                                                   
                                                                 . 
– Vi synes det har vært veldig f                                                                                                  
                                                                                          , dyktigere, mer bevisst og mer samlet enn 
vi noen gang har vært, sier bandet. 
                                                                                              -                                  
utfordrende og spennende arbeid for ham. – Her skal det ikke være noen amputerende sensur av arkaisk ordf                   
                                                                                                                                
                                             , sier Buen. 
 

Sjanger: Pop  
Varenr: DM52CD2 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7072696000858 | Label: Drabant Music 
Varenr: DM52LP | Pris: 1 LP QS | Strekkode: 7072696000841 | Label: Drabant Music 
Varenr: DM52LPOG | Pris: 1 LP R | Strekkode: 7072696000995 | Label: Drabant Music 
For promo kontakt: terje@drabantmusic.no 

 

Amgala Temple - Invisible Airships (VINYL) 
 

Amgala Temple er lyden av tre musikalske stormakter slått sammen. Resultatet er 
overveldende – spontanitet og disiplin, improvisasjon og klarsyn – blandet sammen med 
ambisjon om å skape noe sublimt. 
  
Sammensetningen av Lars Horntveth, Amund Maarud og Gard Nilssen er en våt drøm for 
musikkjennere. På hver sin kant har de vært definerende i norsk musikkliv, som soloartister og 
bandledere i et uttall sammenhenger, det være seg Jaga Jazzist, Susanne Sundør, Todd Terje, 
                ’  R         -              N      ’  A        U      
  
Men Amgala Temple låter ikke som noen av de ovennevnte. Medlemmenes interesse for nye 
og gamle lyder og deres gjensidige respekt for hverandres talent var sentralt i å skape det 

musikalske rommet – et sted de kunne boltre seg fritt, med ekskursjoner i nye soniske landskaper der det som skjer, kan og bør 
skje. 
  
Debutalbumet ble spilt inn i Oslo Konserthus og Amper Tone Studios på få dager. Som en dokumentasjon av deres sound, har 
unngått å tukle med innspillingene, og heller latt dem være, som en ærlig representasjon av deres soniske uttrykk. 
 Forvent flere plater fra Amgala Temple via Pekula Records, en label hvis målsetning er å dokumentere dristig, eksperimentell og 
fantasifull musikk fra Norge og universet. Dette er et av de mest spennende musikalske prosjektene som har dukket opp i Norge 
på lang tid, og vi gleder oss voldsomt til å følge bandets hurtige videre evolusjon i de kommende år. 
  
Sjanger: Rock  
Varenr: PEKULA003LP | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7041880996604 | Label: Pekula Records 
For promo kontakt: erik@jansenrecords.com 

 

WoodsFolk - WoodsFolk (VINYL) 
 

WoodsFolk, en gruppe som representerer det beste med Gøteborg;- som nå klinger med 
merklige toner, strykestemmer og sangharmonier. Mystiske skalaer som eker fra en annen tid 
og plass, tekster som beskriver det moderne samfunnets forfall, filterert gjennom folkrockens 
urgrunn. 
Tillsammen utforsker WoodsFolk musikens muligheter med utgangspunkt i den Amrikanske 
folkrocken, men blander inn influenser fra alle verdens hjørner. 
De fleste har kommet I WoodsFolk kommer langveisfra med sine instrumenter og samlet seg 
rundt Göteborgeren Erik Wood, en låtskrivende musiker som ber alle med seg på en reise til 
sine musikalske røtter. 
 
 

Sjanger: Folk 
Varenr: EMK032 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 9008798229376 | Label: Ein mangfaldig kar 
For promo kontakt: roger@emklabel.com 
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Anette Gilje - Canciones Serenas 
 

Anette Gilje debuterte som låtskriver og artist med «Stille sanger» i 2017. Albumet er nå 
gjendiktet til engelsk, tysk og spansk. «Songs of Silence» ble utgitt 11. mai i år, «Leise Lieder» 
har release 14. september og «Canciones Serenas» 2. november 2018. 
I 23 år har Anette Gilje savnet å høre på musikk. Når lyden av farris oppleves som bråk, og en bit 
av et knekkebrød høres ut som et pukkverk i hodet, da blir selv yndlingsmusikken utilgjengelig. I 
perioder har Gilje bare klart å høre en halv sang, på laveste volum. Hun har kjent på den 
ensomme stillheten, i rommet der tankene er fraværende og følelsene mangler ord. Sakte kom 
kreftene hennes tilbake. Hun begynte å dagdrømme. Nesten umerkelig våknet håpet om å finne 
mening i disse dyrekjøpte erfaringene fra stillhetens landskap. Fra Giljes horisontalt leie i sofaen 
begynte ord og toner å finne hverandre. Med gitarens hjelp ble de til 12 korte «             »… 

«Sangene er laget spesielt for oss som egentlig ikke orker å høre på musikk. Men som inderlig kjenner på savnet av den.» 
•            L                 •                      Juan Gutiérrez-Maupomé 
 

Sjanger: Vise 
Varenr: FGCD1704 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041880996666 | Label: Fonogram 
For promo kontakt: anette.gilje@fonogram.no 

 

Izakaya Heartbeat - Subterranean Sunset (VINYL) 
 

Izakaya Heartbeat er tilbake med mer psykedelisk støy-rock. Dette er 3. album fra gjengen som 
tidligere har levert "Ancient Asobi/In Arcadia" i 2010 og "Enter - Rainbow Lake" i 2013 (begge på 
Handmade Records/Musikkoperatørene). Her er noen anmeldelser av det forrige albumet «Enter 
- Rainbow Lake» : "Lyden av Norge slik den burde ha blitt spilt over anlegget i ankomsthallen på 
Gardermoen. Fordømt kult. Fordømt stilfullt." 5 av 6 i bladet Spirit (Norge). "A pounding, drone 
infested body of work, 'Enter-Rainbow Lake' touches similar places that vintage Black Angels or 
even some of the more smacked out Sonic Youth soundscapes. enveloping and immersive from 
the outset, the fusion of psychedelic dynamics with hard-hitting musicianship is lethal." Rough 
Trade Records (UK). "Oslo based outfit Izakaya Heartbeat remain relatively unknown outside of 

their native Norway. However, when the excellent Enter - Rainbow Lake; their second long player for Handmade Records; 
landed on our doormat in January of this year, it's fair to say we were instantly hooked." -Drowned in Sound magazine (UK) 
 
Sjanger: Rock  
Varenr: HMR025 | Pris: 1 LP N | Strekkode: 7090015530640 | Label: Handmade Records 
For promo kontakt: post@handmaderecords.net 

 

Johanne Flottorp - Johanne Flottorp (VINYL) 
 

Som hardingfelespelar frå Åmli har eg vakse opp mellom to store hardingfeleområde; Setesdal og 
Telemark. Det har musikken frå heimtraktene mine, med Tovdal som musikalsk sentrum, bore 
preg av. Og heilt frå eg var lita har eg spelt like mykje spel frå nabostrøka som frå Tovdal, noko 
som har gjort til at eg stadig har oppdaga nye spelemenn, nye former, nye slåttar, nye område. 
Denne plata er eit resultat av det.  
 

For meg handlar det å vere hardingfelespelar mykje om å ta val. Mest av alt betyr det kanskje å 
velje korleis eg kan spele som meg sjølv samtidig som eg tek vare på det kjeldene mine har jobba 
fram gjennom mange år. Jakta på meg sjølv som spelemann tek ingen ende. Men utan alle dei 
som har vore før meg, hadde eg kanskje aldri funne ut korleis eg har lyst til å låte. 

 

Sjanger: Folkemusikk  
Varenr: TA193V | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7090010522091 | Label: Talik 
For promo kontakt: frode.rolandsgard@talik.no 

 

Div Art - Tidenes Norske Danseband 
 
Compilation med tidenes beste norske danseband, og de mest aktuelle låtene, samlet til en CD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjanger: Danseband 
Varenr: GTACD8621 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7043280862121 | Label: Tylden 
For promo kontakt: tonje@tylden.no 
 

Aage Samuelsen - 100 Himmelske Favoritter (4CD) 
 
Det er i disse dager 100 år siden Aage Samuelsen ble født. I den sammenheng gir vi for første 
gang ut på CD alle hans sanger fra Emi-perioden. Tilfeldigvis inneholdt de 6 LP-ene akkurat 100 
sanger, og de er nå samlet på 4 CD-er i en eksklusiv digipackboks. De 6 originalalbumene er "Det 
Er Vekkelsesluft Over Landet", "Det Er Betalt", "Han Frelste Meg", "Huset I Hallelujagaten", "Hva 
Kan Vel jeg For Det", "Jeg Synger Høyt Av Glede" og "Stem I En Sang". 
 
 
 

Sjanger: Gospel 
Varenr: MMD2171 | Pris: 4 CD AS | Strekkode: 7043490217124 | Label: Master Music 
For promo kontakt: oddvar@mudi.no 
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                              JAZZ NYHETER 02.november                   
 

Ketil Bjørnstad & Eva Bjerga Haugen,Kjersti Annesdatter 
Skomsvold - Hun som kjenner tristheten ved ting 
 

Ketil Bjørnstad slapp tidligere i vår det kritikerroste albumet “A       O       ”     A      
            C                                  L           C               “H       
                           ”                                      A                              
han har tonesatt, og som han fremfører sammen med supertalentet Eva Bjerga Haugen. Ketil 
Bjørnstad har ved flere anledninger fortalt hvor mye Kjersti Annesdatter Skomsvolds bøker har 
                “               "                                                      
romansyklusen "Verden som var    "                                      “N          "  
Bjørnstad tonsatte et utvalg av tekstene til Skomsvolds diktsamling "Litt trist matematikk" 

(Oktober 2013) og lette i flere år etter den perfekte vokalisten for dette prosjektet. Da han samarbeidet med Eva Bjerga Haugen 
høsten 2016, skjønte han at Eva var en helt unik sanger som hadde de beste forutsetninger for å kunne fremføre nettopp en 
sangsyklus som denne. Albumet ble noen måneder senere spilt inn i Rainbow Studio med Jan Erik Kongshaug ved spakene. 
 

Sjanger: Jazz  
Varenr: GRCD4585 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662045853 | Label: Grappa 
For promo kontakt: helge@grappa.no 
 

Karin Krog & Georgie Fame - On A Misty Night - Songs by 
Tad Dameron, Arranged by Per Husby 
 
Karin Krog er utvilsomt en av de store jazz sangerene. Få andre har som henne jobbet 
innenfor så mange distrikter av jazzen og ingen (!) har vel gjort det med så stor eleganse, 
overbevisning og trygghet som henne. I forbindelse med hennes åttiårsdag i fjor kom 6-CD 
boksen «The Many Faces Of Karin Krog» som fikk strålende anmeldelser og lovprisninger fra 
presse i mange land. Det nye albumet «On A Misty Night» samler for første gang alle henne 
innspillinger av Tadd Damerons musikk med den like fantastiske Georgie Fame og inneholder 
to tidligere uutgitte spor. De imponerende arrangementene står pianisten, komponisten og 
den store formidleren Per Husby bak. Prosjektets første album «Dedication» var en stor 

suksess da det først ble utgitt og fikk både en Spellemannpris og havnet på årsbestelister i magasiner som Grammophone (UK) 
Cadence (US) i Jazz (FR). 
 
Sjanger: Jazz  
Varenr: ODINCD9566 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 7033662095667 | Label: Odin 
For promo kontakt: helge@grappa.no 

 

Karl Bjorå's Aperture - The Most Obvious Solution 
 
Bjorå har samlet tre av de sterkeste unge improvisatørene og instrumentalistene på den 
norske jazzscenen og laget sitt første selvtitulerte albumet. Musikken setter det 
gjenkjennelige i nytt lys og resultatet blir skjøre melodier i en kontekst hvor lytteren omfavnes 
i et varmt og behersket forløp. 
 
Albumet består utelukkende av Karl Bjorås komposisjoner. Inspirert av en rekke rytmiske 
konsepter og klassisk musikk fra midten av 1900-tallet har musikken et sterkt preg av 
kontrapunktiske linjer og bitonal harmonikk, uten å utelukke individuell utfoldelse. 
Komposisjonene på dette albumet både utfordrer og komplimenterer instrumentenes 
idiomatiske bruk, og presenterer den naturlige lyden av instrumentene samtidig som den 
                                                    “         O               ”             

en utforsking av strykeinstrumentenes naturtoner og overtoner før gitar og trommer entrer med et tilsynelatende komplekst 
rytmisk motiv. Dette er ikledd en svært gjenkjennelig tonalitet og harmonikk som likevel gir lytterne følelsen av en naturlig flyt, 
som om det er den mest åpenbare løsningen på hvordan man skal forholde seg til melodien.  
 
Karl Haugland Bjorå (27) er en norsk gitarist og komponist bosatt i Oslo. Karl har markert seg som en sterk stemme på den 
norske og europeiske scenen for jazz og improvisasjon gjennom sitt spill og sin komponering. Han spiller en sentral rolle i band 
som Megalodon Collective (Jazzintro-vinner 2016 og spellemannsnominert 2015), Yes Deer (Anders Vestergaard og Signe 
         )          ’  A      (                O              C               )    OWL (                      )  H   
har også samarbeidet med artister som Balazs Pandi, Linda Sharrock og Klaus Holm. 
 
Om artisten: 
Karl Haugland Bjorå (27) er en norsk gitarist og komponist bosatt i Oslo. Karl har markert seg som en sterk stemme på den 
norske og europeiske scenen for jazz og improvisasjon gjennom sitt spill og sin komponering. Han spiller en sentral rolle i band 
som Megalodon Collective (Jazzintro-vinner 2016 og spellemannsnominert 2015), Yes Deer (Anders Vestergaard og Signe 
         )          ’  A      (                O              C               )    OWL (        Signe Emmeluth). Han 
har også samarbeidet med artister som Balazs Pandi, Linda Sharrock og Klaus Holm. 
 
Sjanger: Jazz  
Varenr: OF138 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7090015631385 | Label: Øra Fonogram 
Varenr: OF138LP | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7090015638780 | Label: Øra Fonogram 
For promo kontakt: orafonogram@gmail.com 
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Sanskriti Shrestha - Brijanga 
 

Brijanga er debutalbumet til Avatar - en sekstett satt sammen av Sanskriti Shrestha (Nepal). 
Lyden er et resultat av møtet mellom hennes musikalske bakgrunn og det kreative 
musikkmiljøet hun traff her i Norge. Musikerne har ulike bakgrunner - jazz, folkemusikk, indisk 
klassisk, men har improvisasjon til felles. 
 Sanskriti strekker seg med dette bandet mot noe som er både urgammelt og moderne, vakkert 
og upolert. Sistnevnte gjenspeiler også hennes opplevelse av den tradisjonelle musikken til 
«newarene», hennes etnisitet. Det ligger også bak valget av instrumenter, selv om 
egenskapene til hver enkelt utøver var det aller viktigste. 
 På dette albumet spiller Sanskriti også tabla tarang. Tarang kan oversettes til «bølger», og 
dette er et oppsett på syv-åtte tablaer stemt i ulik tonehøyde slik at de fungerer som melodisk 

slagverk. Tabla har en lang og dyp tradisjon, men på dette albumet tas instrumentet ut i nye territorier. 
 

Sjanger: Jazz / World music 
Varenr: 3779067 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 0687437790676 | Label: Jazzland Recordings 
For promo kontakt: jazzland@online.no 

 

Adama Barry - Lembi 
 
Adama Barry (Burkina Faso/Norge) fremfører musikk på selvlagde strenge- og 
fløyteinstrumenter. Han synger i den vestafrikanske fulanitradisjonen og når han gir ut musikk 
på OkWorld blir det en blanding av originalspor og remakes av artister som Henrik Schwarz, 
Prins Thomas og Mental Overdrive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjanger: Jazz / World music 
Varenr: 3779069 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 0687437790690 | Label: Jazzland Recordings 
For promo kontakt: jazzland@online.no 

 

Nordjordet - Nordjordet 
 

Nordjordet inneholder syv stemningsbilder med vidunderlig verdensmusikk fra eventyrlandet 
Norge. Midt i lydbildet finner vi Øyonn Groven Myhrens nydelige stemme. Rundt omkring 
eiendommelige toner fra basslangeleik, munnharpe, hardingfele, fløyte, langeleik, lothar, lyre, 
        …          W                             
Nordjordet er i hovedsak innspilt i løpet av tre improviserte dager i 2013, i Eivind Grovens 
orgelhus på husmannsplassen Nordjordet i Oslo. Foruten Øyonn og Bugge, står Anne Hytta 
(hardingfele) og Anders Røine (munnharpe, langeleik, basslangeleik) sentralt. Her er også 
verdifulle musikalske bidrag fra Hans Fredrik Jacobsen (fløyte), Aissa Toby (lothar), Tomas 
Nilsson (perkusjon) og Sidiki Camera (perkusjon).Øyonn og Bugges samarbeid tok til for 20 år 
siden, og 20-årsjubileet feires altså med CD-utgivelse: Det dreier seg om et avsnitt fra det 

musikalske eventyret på Nordjordet sommeren 2013, sammen med Anne Hytta og Anders Røine. CDen inneholder tre 
middelalderballader med tradisjonelle tekster,  to viser i balladeform med tekst av Aslaug Vaa, to slåtterim/slåtter, og et 
bruddstykke av en skillingsvise. Melodiene er dels tradisjonelle, dels kombonert av Øyonn Groven Myhren. 
 

Sjanger: Jazz / World music 
Varenr: 3779085 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 0687437790850 | Label: Jazzland Recordings 
For promo kontakt: jazzland@online.no 

 

Matona´s Afdhal Group - Matona´s Afdhal Group 
 

Sett sammen Zanzibars aller fremste musiker, noen av jazz-Norges mest spennende utøvere, 
en stk. utenforboksen-klassisk fiolinist, og du får Matonas Afdhal Group. Gruppa tar for seg 
den zanzibarske tradisjonsmusikken Taarab, en unik tradisjon som blander sjangre fra flere 
kontinenter. MAG bruker denne musikken som utgangspunkt i en ensemblesetting der 
improvisasjon står sentralt, og der forskjellige innfallsvinkler på improvisasjon møtes. De har 
beholdt essensen av taarab, med sine arabiske skalaer og øst-afrkanske rytmikk, og skaper et 
sound der sjangre går over i hverandre og tradisjoner smelter sammen. Resultat er en unik 
musikkopplevelse for lytteren. 
 

De norske medlemmene har hatt lengre opphold på Mohamed Issa Matonas musikkakademi 
på Zanzibar, og Matona har knyttet sterke bånd til Norge gjennom flere opptredener, bl. a. 

med KORK i 2014. Ønsket om et musikalsk samarbeid har vokst gjennom flere år, og Matonas Afdhal Group ble til i 2016. Siden 
har gruppa spilt flere konserter både i Norge og Tanzania. Neste sommer slipper bandet sitt debutalbum på Bugge Wesseltofts 
Jazzland/OKworld, og skal i den forbindelse spille konserter rundt om i det ganske land. 
 

Samarbeid mellom Afrika og Norge er kanskje ikke et nytt fenomen, men den øst-afrikanske musikken er enda uoppdaget for det 
europeiske publikum. Det ønsker Matonas Afdhal group å endre på! 
 
The Afdhal group er: Mohamed Issa Matona - vocals, violin, oud, Harald Lassen - saxophone, percussion 
Stian A. E. Andersen - double bass, Emilie Lidsheim - violin, vocals, Martin Lie Svendsen - guitar 
Ivar Asheim - drums, percussion 
 
Sjanger: Jazz / World music 
Varenr: 3779087 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 0687437790874 | Label: Jazzland Recordings 
For promo kontakt: jazzland@online.no 
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Bendik Baksaas - Seine sviv 
 

Bendik Baksaas fikk umiddelbar og vedvarende bakoversveis av første møte med 
Hallingdals rike musikktradisjon. Utfallet av hans arbeidsopphold ved Leveld Kunstnartun i 
fjor høst er Seine sviv. Kvederne Helga Myhr og Gunnlaug Lien Myhr framfører eldgamle 
melodier omgitt av Baksaas raffinerte ambientklanger. Kveding gjøres tradisjonelt acapella, 
tro mot tradisjonen styrer kvederne pulsen, mens Baksaas bidrag er rikt harmonisk og 
assosiativt, men svært åpent rytmisk. 
Leken sampling av Helga på hardingfele utgjør låta Kontraponkt, platas eneste 
instrumentalspor. Vekslingen mellom lystige pizzicatotoner oggnistrende følelseslada 
buedrag er en oppvisning i hvordan sampling av hardingfele blir et nyttinstrument i seg selv. 
Seine sviv utgis av Jazzlands nye sublabel OKWorld den 1. november.Dagen markeres med 
releasekonsert sammen med OK Worlds stjernelag på Nasjonal Jazzscene i samarbeid med 

Oslo World. 
 

Sjanger: Jazz / World music 
Varenr: 3779162 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 0687437791628 | Label: Jazzland Recordings 
For promo kontakt: jazzland@online.no 
 

                       KLASSISKE  NYHETER  02.november                   
 

Caroline Eidsten Dahl & Ensemble Freithoff                          
- Sonata Norwegica 
 

Blokkfløytist Caroline Eidsten Dahl og Ensemble Freithoff presenterer tre norske og en 
svensk komponist på «Sonata Norwegica»: Johan Henrik Freithoff, Georg von Bertouch, 
Johann Daniel Berlin og svenske Henrik Phillip Johnsen. Ensemblet har gjort et utvalg av 
musikken som ble skrevet her hjemme i Norge og Sverige for rundt 250 år siden, og den er 
både virtuos, heftig og original.  
 

Finnes det en klar definisjon av hva som er norsk barokkmusikk? Kan man høre at 
komposisjonene på denne innspillingen er fra Norge og Skandinavia? Vi tror svaret på 
begge spørsmål må bli «nei». Denne musikken er komponert hundre år før 
nasjonalromantikkens klare definisjon av nasjonale særtrekk. Det er likevel ingen tvil om at 

det å være utenfor begivenhetenes sentrum kan føre til en viss originalitet, kanskje mer eller mindre bevisst fra komponistenes 
side. 
 

Caroline Eidsten Dahl (f. 1980) mottok i 2008–2009 Rikskonsertenes prestisjetunge lanseringsstøtte «Intro-klassisk» og har 
siden da markert seg som solist og kammermusiker. Hun har turnert blant annet i Russland, Kina, India, Danmark, Sverige og 
Norge. «Blockbird – Norwegian Recorder Music» (LWC1069), hennes debutalbum på LAWO Classics, mottok strålende kritikker 
– «Sonata Norwegica» er hennes andre album på LAWO.  
 

Ensemble Freithoff er: Christiane Eidsten Dahl, barokkfiolinist basert i London, Kate Hearne, barokkcellist basert i Helsingborg 
og Vegard Lund på teorbe og barokkgitar. 
 

Sjanger: Klassisk  
Varenr: LWC1165 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 7090020181875 | Label: Lawo Classics 
For promo kontakt: vegard@lawo.no 

 

Knut Olaf Sunde - Comfort Music 
 

Comfort Music er et halvannen times nedstrippet verk med lange situasjoner å synke inn i. 
Det er ribbet og står igjen som naken struktur. En minimalistisk repetitiv instrumentaldel glir 
etterhvert over i noen seige, fete, droneaktige figurer, og opphakket found music og 
fordreide soundscapes. Det er et konsertverk, der publikum ble splittet i to grupper som ble 
holdt adskilt, den ene sendt bort i buss til en nedlagt nødkommunikasjonssentral 
i et bomberom, en moderne ruin. De fikk en egen introduksjon som de andre ikke fikk, og 
hørte verket i bomberommet.  
Comfort Music undersøker hva eksklusjon og de to ulike samtidige stedene betyr for 
oppfattelse av musikken, for erfaringen av konserten – hva det har å si for musikkens 
betydning. Comfort Music skaper et (tom-)rom for refleksjon. Det etablerer åpne, 
tilsynelatende tomme situasjoner med detaljer i klangbildet en kan lytte intenst til eller bare 

la strømme gjennom. Aksiom ensemble er et ungt ensemble for ny og eksperimentell musikk ledet av dirigenten Kia Grinde 
Myrann, som var guide for den bortviste delen av publikum. Comfort Music er skrevet i 2015 og er laget for Vulkan Arena og 
Åsen Nødsentral. 
 

Sjanger: Samtidsmusikk  
Varenr: MERE017 | Pris: 2 LP N | Strekkode: 7090019070173 | Label: Mere Records 
For promo kontakt: jorgen@mererecords.com 
 

Nordic Tenors - Viva La Musica 
 
Nordic Tenors turnerer land og strand rundt, og opptrer både i konsertsaler, kirker og på 
eventer. Dette er gruppens sjette album, og følger i samme spor som de tidligere. Nordic 
Tenors er en norsk vokalgruppe bestående av tenorene Jan-Tore Saltnes, Sveinung 
Hølmebakk og Roald Haarr. Ensemblet fikk sammen med pianisten Sjur Hjeltnes 
Komiprisen 2006 i klassen beste nykommer. I løpet av 2007 hadde de forestillingen Bella 
Notte på Christiania teater i Oslo med Teodor Janson som regissør. 
 
 
 
 

Sjanger: Klassisk 
Varenr: NM18105 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 0713541997974 | Label: Mudi/Div 
For promo kontakt: oddvar@mudi.no 

mailto:jazzland@online.no
mailto:vegard@lawo.no
mailto:jorgen@mererecords.com
mailto:oddvar@mudi.no
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                                   FORHÅNDSORDRE  09.november                 
 

Michael Krohn - Søvnløse netter 
 

            N                            R    R      -lederen klassikere fra hele hans 
karriere. 
 

O                                                                                          
                                                       -                                    
R    R                                                           , har Krohn vært helt 
sentral for norsk rock. Et ekte unikum. 
 

                                               U                                            
                                                                                              
hvis kan prosjektet sammenlignes med Johnny Cash sine American Recordings. 
H                                           H    A                               

                                                                          , Amund Maarud, Eivind Staxrud, Hugo Alvarstein, 
Bugge Wesseltoft, Eirik Øien, Eivind Kløverød, Christer Engen, Kenneth Kapstad og Sylfest S. 
–                                                                                    R    R                             
sangen komme bedre fram. Produsent Hugo Alvarstein har pakket de                                                             
          N                                                                 , sier Krohn selv om Søvnløse netter. 
 

Sjanger: Rock  
Varenr: DM81CD | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7072696000704 | Label: Drabant Music 
Varenr: DM81LP | Pris: 1 LP QS | Strekkode: 7072696000711 | Label: Drabant Music 
Varenr: DM81LPO ltd | Pris: 1 LP R | Strekkode: 7072696001008 | Label: Drabant Music 
For promo kontakt: terje@drabantmusic.no 

 

Jan Eggum - Alt, akkurat nå 
 

Tre år etter suksessalbumet «Rio» er det duket for en ny høst for Jan Eggum når han snart er 
aktuell med «Alt, akkurat nå». Dette er det nye albumet til bergenstrubaduren som ikke bare 
tar for seg ordentlige kjærlighetsviser om liv og samliv, men også temaer som samfunn og 
kultur. Albumet er produsert av Yngve Sætre, og musikken er drapert av musikere som 
Jørgen Sandvik (Real Ones), Chris Holm (Sondre Lerche, Young Dreams) og Ivar 
Tormodsæter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjanger: Pop 
Varenr: GRCD4558 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662045587 | Label: Grappa 
For promo kontakt: helge@grappa.no 

 

Atomic - Pet Variations 
 

Nytt Den skandinaviske supergruppen Atomic begynte sin karriere med å leke med 
konvensjoner, og atten ekstraordinære år senere er de fortsatt i høyeste grad på saken. 
Bandets nye album «Pet Variations» byr på en blanding av energifylt jazz og elementer fra 
forrige århundres kunstmusikk og er en klart steg i en ny retning for bandet. Den eneste 
originalkomposisjonen på «Pet Variations» er Wiiks tittelspor, som blander seg med Brian 
Wilsons «Pet Sounds». De andre komposisjonene stammer fra en blanding av jazz og 
monderne k                                   (“L       à  ’É      é    Jé   ”)         (“U  
              N   ”)        L    (“A  ”)  A  x                        (“    ”)  J     
        (“C   W   ”)  C          (“W       W    ”)               J            (“     ’  
    ”)  

Mesterverk er et ord som har blitt utslitt av overbruk, men la oss heller si at «Pet Variations» er en ny bauta i Atomics 
bemerkelsesverdige katalog. 
 

Sjanger: Jazz  
Varenr: ODINCD9568 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662095681 | Label: Odin 
Varenr: ODINLP9568 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7033661095682 | Label: Odin 
For promo kontakt: helge@grappa.no 
 

Adam Douglas - An American Holiday – Live From 
Nordstrand Kirke 
 

Adam Douglas er henrykt over å kunne invitere lyttere tilbake for å oppleve «An American 
Holiday with Adam Douglas» live fra Nordstrand Kirke julen 2017.  
 

Dette er et liveopptak av en 4 x utsolgt og storslått julekonsert med et amerikansk fokus med et 
soul- og jazz-uttrykk. Det er altså litt unorsk, samtidig som den gode varme julestemninga 
opprettholdes. Tema er vinter og jul, men det er noen klassiske julelåter, samtidig som man får 
nye versjoner av gamle hits og noen originallåter. 
 

Med seg på scenen har Adam et fantastisk band, stort gospelkor og 5 blåsere som laget en 
magisk stemning denne kvelden, og dette er nå også samlet sammen og klart til gi ut.  

 

Julen 2018 turneer Adam norge rundt med «An American Holiday» og i forkant av dette gis denne platen nå ut. 
 

Hjertelig velkommen til å lytte på «An American Holiday» with Adam Douglas! 
 

Sjanger: Pop 
Varenr: CA19 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7072588003554 | Label: Compro Records 
For promo kontakt: jon@compro.no 

mailto:terje@drabantmusic.no
mailto:helge@grappa.no
mailto:helge@grappa.no
mailto:jon@compro.no
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Tom Roger Aadland - Blod på spora (nyutgivelse) 
 
Tom Roger Aadland høstet strålende kritikker da han gav ut Bob Dylans mesterverk «Blood 
on the Tracks» i nynorsk gjendikting i 2009. «Blod på spora» har vært umulig å få tak i de 
siste årene, men nå kommer albumet i nyutgivelse med nytt plateomslag og et spennende 
bonusspor! 
 
«Up to Me» var den fantastiske låten som utrolig nok ikke kom med på «Blood on the 
Tracks». Tom Roger Aadland hadde opprinnelig tenkt å ha den med på «Blod på spora» , 
men kom etter hvert til samme konklusjon som Dylan: albumet var sterkt nok med de øvrige 
ti låtene. Nå har Aadland og den originale rytmeseksjonen gjort en kraftfull versjon av «Opp 
til meg» som utgjør det ellevte sporet på nyutgivelsen. 
 

«Blod på spora» er spilt inn i ABC Studio i Etne med musikerne Brian Connor (Van Morrison, Riverdance), Per Steinar Lie og 
Ørjan Haaland (begge The Low Frequency In Stereo. Linn Frøkedal (Misty Coast) synger duett på to av sporene. 
 
Sjanger: Rock 
Varenr: EMB1477722 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7090011904490 | Label: Embacle 
For promo kontakt: t.r.aa@online.no 

 
 
 

#                                       KOMMENDE     2018                                           R 
 

Kommende utgivelser: 
 (med forbehold om endringer, fler titler kommer, oppdatert 11.10.2018) 
 

 

Dato bestnr artist albumtittel label 

09-nov-18 AT040LP Ninjabeat West (VINYL) AMP Music & Records 

09-nov-18 CA19 Douglas,Adam An American Holiday – Live  Compro Records 

09-nov-18 DM81CD Krohn,Michael Søvnløse netter Drabant Music 

09-nov-18 DM81LP Krohn,Michael Søvnløse netter (VINYL) Drabant Music 

09-nov-18 DM81LPO Krohn,Michael Søvnløse netter (LIM VINYL) Drabant Music 

09-nov-18 EMB1477722 Aadland,Tom Roger Blod på spora (nyutgivelse) Embacle 

09-nov-18 EUCD111 Hovind,Anders Skaporgelet i Våler kirke Euridice Turn Left 

09-nov-18 FXCD453 Tamba,Mimi & Frank Kjosås Når sleipe slanger hvisker Kirkelig Kulturverksted 

09-nov-18 GRCD4558 Eggum,Jan Alt, akkurat nå Grappa 

09-nov-18 GRCD4598 Superbarna Statsminister Grappa 

09-nov-18 HUBROCD2608 Building Instrument Mangelen Min Hubro 

09-nov-18 HUBROLP3608 Building Instrument Mangelen Min (VINYL) Hubro 

09-nov-18 ODINCD9568 Atomic Pet Variations Odin 

09-nov-18 ODINLP9568 Atomic Pet Variations (VINYL) Odin 

09-nov-18 RR513 Raknes,Steinar Chasing The Real Things Reckless Records 

09-nov-18 SAIKOCD02 Dylan Mondegreen A Place In The Sun Saiko 

09-nov-18 SAIKOLP02 Dylan Mondegreen A Place In The Sun (VINYL) Saiko 

09-nov-18 SCR014 Borgen,André Hands and Feet (VINYL) Sheep Chase Records 

09-nov-18 SOFA566 Streifenjunko Like Driving Sofa 

09-nov-18 SOFALP566 Streifenjunko Like Driving (VINYL) Sofa 

09-nov-18 STS331CD Celer Memory Repetitions (CDBOX) Smalltown Supersound 

09-nov-18 SYLVCD18 Bjørgum,Hallvard T. & G Stubseid Meisterspelemannen Dreng Ose Sylvartun 

16-nov-18 3779153 Eberson Empathy Jazzland Recordings 

16-nov-18 3779154 Eberson Empathy (VINYL) Jazzland Recordings 

16-nov-18 AT032 Isa Ske te å bynne AMP Music & Records 

16-nov-18 AT032LP Isa Ske te å bynne (VINYL) AMP Music & Records 

16-nov-18 FXCD454 Reiersrud,Knut & Iver Kleive Natt i desember Kirkelig Kulturverksted 

16-nov-18 GRCD4596 Andersen,Maj Britt Et stille sted Grappa/Barneselskapet 

16-nov-18 GRLP4558 Eggum,Jan Alt, akkurat nå (VINYL) Grappa 

16-nov-18 LMP218 Verdsmannen Thorbjørnsen Elden inni Lærdal Musikkproduksjon 

16-nov-18 LWC1164 Augestad,Tora & Oslo Filh Portraying Passion - Lawo Classics 

16-nov-18 NCD1804 Div art SlagerParaden 11 Nidelven Grammofon 

16-nov-18 PJRCD130 England Brooks Orchestra Greatest Gift,The Ponca Jazz Records 

16-nov-18 SBREC001 Iversen, Matias Hilmar Best på vinyl Auto Records 

23-nov-18 EMK030 Det Norske Fløyte Ensemble Symphonies for Flute Ensemble Ein mangfaldig kar 

mailto:t.r.aa@online.no
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23-nov-18 GN03CD Elias Jung Wasteland Great North Records 

23-nov-18 GN03LP Elias Jung Wasteland (VINYL) Great North Records 

23-nov-18 GRCD4600 Kjell Vidars Julefest på låven Grappa 

23-nov-18 GRLP4600 Kjell Vidars Julefest på låven (VINYL) Grappa 

23-nov-18 HUBROCD2612 Myhr,Kim m.fl pressing clouds passing crowds Hubro 

23-nov-18 HUBROLP3612 Myhr,Kim m.fl pressing clouds passing crowds Hubro 

23-nov-18 ISACHSEN010LP Måndag Arving (VINYL) Sølvpilen Label 

23-nov-18 NOVISE04 Unstad,Tonje Musling med melk Novise 

23-nov-18 SMRLP01 Asbjørnsen,Hilde Louise Round About Christmas (VINYL) Sweet Morning Records 

30-nov-18 DIVRECCD034 Orango Evergreens Division Records 

30-nov-18 DIVRECLP034 Orango Evergreens (VINYL) Division Records 

30-nov-18 EMK031 Helmersson, Pettersson, m.fl O I Bukett (VINYL) Ein mangfaldig kar 

30-nov-18 ESBCD335 Bødtker,Ellen & Sølvguttene Harpeklang i Vinternatt ESB Records 

30-nov-18 HMR026 Le Corbeau IV - Spider Bridge (VINYL) Handmade Records 

30-nov-18 HMR027 Le Corbeau V - C's Theme (VINYL) Handmade Records 

30-nov-18 HMR028 Le Corbeau VI - Sun Creeps Up The Wall (VINYL) Handmade Records 

30-nov-18 HMRCD026 Le Corbeau IV - Spider Bridge Handmade Records 

30-nov-18 HMRCD027 Le Corbeau V - C's Theme Handmade Records 

30-nov-18 HMRCD028 Le Corbeau VI - Sun Creeps Up The Wall Handmade Records 

30-nov-18 HMRMC026 Le Corbeau IV - Spider Bridge (KASSETT) Handmade Records 

30-nov-18 HMRMC027 Le Corbeau V - C's Theme (KASSETT) Handmade Records 

30-nov-18 HMRMC028 Le Corbeau VI - Sun Creeps Up The Wall (KASSETT) Handmade Records 

30-nov-18 JANSEN102CD Razika Sånn kjennes verden ut Jansen Records 

30-nov-18 JANSEN102LP Razika Sånn kjennes verden ut (VINYL) Jansen Records 

30-nov-18 RBK2200 Rune Grammofon + Kim Hiorthøy Let´s Put It to Music - 20 Years  Rune Grammofon 

30-nov-18 RCD2203 Mollestad,Hedvig Trio Smells Funny Rune Grammofon 

30-nov-18 RLP3203 Mollestad,Hedvig Trio Smells Funny (VINYL) Rune Grammofon 

07-des-18 AT033 Spasojevic,Uros & Bojan Marjanovic V AMP Music & Records 

07-des-18 GRCD4586 Groven,Sigmund Bønn for drømmen Grappa 

07-des-18 ODINLP9561 Toneff,Radka/Steve Dogrobosz Fairytales (Original Master) (VINYL) Odin/Radka Toneff 

07-des-18 P15CD Hegge,Bjørn Marius Creator Has a Bachelor Plan Particular Recordings 

07-des-18 P15LP Hegge,Bjørn Marius Creator Has a Bachelor Plan,The (VINYL) Particular Recordings 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instagram:  https://www.instagram.com/musikkoperatorene/ 
Twitter:  https://twitter.com/Musop 
Facebook:  https://www.facebook.com/Musikkoperat%C3%B8rene-AS-279828620105/ 
YouTube:   https://www.youtube.com/channel/UC5h4L3GX15gmiZ6WNRVQ38g 

Kontakt oss:  
 

Håkon Gjesvik Daglig leder Tel: 23 31 01 21 Mob: 900 823 03 hg@musikkoperatorene.no  

Maria Nergård Salg Tel: 23 31 01 24 Mob: 977 530 47 mn@musikkoperatorene.no 
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