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Minor Majority – Napkin Poetry (cd+vinyl) 
VOW242CD    7035531002424   PPD 82,- 
VOW242LP  7035538890895   PPD 190,- (Gatefold 2 x LP m. booklet) 
Label: Voices of Wonder 
 

Utgivelsesdato 11.01.2019 

Med låter som Dancing in the Backyard, Come Back to Me, (In That) Premature Way, og ikke minst Supergirl, 
var Minor Majority med på å prege det første tiåret av 2000-tallet i norsk musikk. Minor Majority ga seg i 

2010, men gjorde livecomeback i 2014 da de markerte 10-årsjubileet for gjennombruddsplaten                         
Up For You & I med en utsolgt konsert på Sentrum Scene i Oslo. Siden har de spilt på Rockefeller årlig, til 
utsolgte hus hver gang. I 2019 markerer Minor Majority 20 år som band, og 11.januar gir de ut et nytt album 

kalt «Napkin Poetry» - hele 10 år etter forrige plateutgivelse «Either Way I Think You Know».   

«Napkin Poetry» inneholder 12 nye sanger som i all hovedsak ble innspilt live i Ocean Sound Studio på Giske 
første uken i april, 2018. Roar Nilsen (Marie Munroe, Erlend Ropstad) har vært tekniker og produsent,       
Andreas Eide Larsen (Marit Larsen, The Dogs) har mikset og George Tanderø (a-ha, Kari Bremnes) har 

mastret albumet. Låtene er - med to unntak - skrevet av Pål Angelskår, mens tekstene i all hovedsak er         
skrevet i tospann med Sjur Lyseid (The Little Hands of Asphalt.) De to traff hverandre ved en tilfeldighet på 
en flyplass i Bodø i 2016 og begynte et låtskriversamarbeid noen uker senere i Oslo. Det har vært et uttalt 

ønske fra   Angelskår om å skrive mer fortellende tekster denne gangen, små historier snarere enn mentale 
snapshots.                                                                                                                                                             

På det nye albumet vil du finne flere av de hektende, velarrangerte poplåtene som ga Minor Majority så mye 

radiotid på midten av 2000-tallet, men også saktegående, storslått rock i samme landskap som Spain,            
Midnight Choir og Tindersticks på sitt mest melodiske. Bandet selv nevner The Cardigans, The Jayhawks, 
Elliott Smith og Neil Youngs Crazy Horse som viktige inspirasjonskilder. Roar Nilsens produksjon er åpen og 

varm og fanger bandet Minor Majority tydeligere enn på tidligere utgivelser.                                                              

Utgivelsen følges opp av en stor  turné vinteren og våren 2019, Minor Majoritys første siden 2010:             

17.01 Skien-Lundetangen 19.01 Oslo-Rockefeller 24.01 Stavanger-Tou Scene                                        
25.01 Haugesund-Høvleriet, 26.01 Bergen-Ole Bull Scene 06.02 Drammen-Drammens teater                         
08.02 Sarpsborg-Sapsborg Scene  09.02 Nøtterøy-Nøtterøy Kulturhus 22.02 Horten-Glassmagasinet  

23.02 Kristiansand-Kick  07.03 Hamar-Festiviteten  08.03 Trondheim-Byscenen 09.03 Ålesund-Terminalen  
21.03  Tromsø-Driv 22.03 Narvik –Vinterfestuka 23.03 Bodø-Sinus  06.04 Asker–Asker Kulturhus           
07.04 Lillestrøm-Lillestrøm Kultursenter              (På konsertene i Stavanger, Haugesund, Bergen, Drammen,  

Nøtterøy og Kristiansand er  Anne Marie  Almedal med som gjesteartist) 

HUSK OGSÅ MINOR MAJORITY  KATALOGUTGIVELSER, SE SIDE 3  I DETTE NYHETSSKRIVET! 

BISÅN - Became Mountain (vinyl) 
VOW226LP   7035538890802  PPD 130,- 
Label: Voices of Wonder 
 

Utgivelsesdato: 18.01.2019 
 

BISÅN er nytt norsk band i klassisk rocktrio-format som nå er klare med sitt debutalbum Became Mountain. 
 

Selv om de kanskje er ukjente som BISÅN har du sannsynligvis hørt de tre medlemmene Eirik Næss, Anders 
Langset og Fredrik Karlsen som medlemmer av «husbandet» i populære TV-show som Stjernekamp, The 
Stream og Nobels fredspriskonsert. De har også spilt med mange store og velkjente artistnavn, både norske 
og internasjonale, innen mange forskjellige sjangre.                                                                                           
 

Det er altså tre erfarne unge musikere som nå presenterer den musikken de selv aller helst vil spille og stå 
for, egenkomponerte sanger innspilt av deres eget band BISÅN. Fram mot albumet har de gitt ut en fin rekke 
rocka, fengende popsanger som Turn It Up, Sink The Sun og Are You Gonna Make Me Happy. Selv om dette 
er albumdebuten har BISÅN allerede spilt et stort antall konserter, og det planlegges selvsagt også en       
omfattende turné rundt albumslipp og utover våren og sommeren.    
 
Du kan høre singlene til BISÅN her:  
https://open.spotify.com/artist/2419Zyscu06IjTPOgF1XXB?si=WGHDtHZlSWKd92kyR-TMMA 
 

RELEASEKONSERT UHØRT, OSLO 6.FEBRUAR.  

 
NYHETER  11.01.2019 
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Gribbene - Megomani (cd+lp+lpl) 
VOW241CD    7035531002410  PPD 82,- 
VOW241LP   7035538890857  PPD 130, 
VOW241LPL  7035538891253 (ltd edition orange vinyl) PPD 135,- 
Label: Voices of Wonder 
 

Utgivelsesdato 25.01.2019                                                                                                                                      
 

Asfaltrockerne i Gribbene har jobbet seg videre fra de naive 20-årene og seiler nå hardnakka inn i de           
etablerte 30-årene. Med et par nye kids, nye bandmedlemmer og nytt materiale i baklomma er Gribbene nå 
klare for sin andre albumutgivelse.                                                                                                                
 

Gribbene har vært gjennom store endringer siden de slapp debutalbumet» GRIBBENE" til unison applaus fra 
anmeldere og publikum.Trommeslager Ronny 'Pøbel' Olsen og bassist Ole Henrik Lund forlot bandet etter 
deres første turné.  Gjenværende medlemmer, og låtskrivere i Gribbene, Marius Roti og Kim Raaden Hoque 
bestemte seg på sett og vis for å begynne på nytt, og satte i gang med å ferdigstille materiale til nytt album. 
"MEGOMANI" har fortsatt mye av de samme punkelementene som debuten, men variasjonen og bredden er 
langt større enn sist, med høyt tempo og tett driv.  
 

De nye bandmedlemmene Mathias Langfeldt, Tobias Flottorp Heltzer og Arne Steinar Myrvang har fartstid fra 
band som Over The Trees, Hilma Nikolaisen, KitFai og Tuva Syvertsen. Det er derfor en erfaren men sulten 
gjeng som er klare for albumutgivelse og påfølgende turné. 
 

Ribozyme - Argute (vinyl) 
INDIE231LP   7072805000151     PPD 130,- 
Label: Indie Recordings 
 

Utgivelsesdato: 08.02.2019 
 

“Vær tro mot deg selv”, skrev Shakespeare, og siden slutten av 90tallet har Ribozyme hatt dette som en rød 
tråd i sitt virke, også med sin siste utgivelse. Det kommende albumet «Argute» er en kløktig tolkning av hard-
rocksjangeren som setter bandets signaturharmonier og vokal i stil med tidens ånd, fire år etter utgivelsen av 
kritikerroste «Grinding Tune». Metamorfosen er ytterligere forsterket av at Thomas Lønnheim nå er et fast 
medlem, noe som gir en ekstra dimensjon til den skapende sfæren som til nå har vært Kjartan Ericsson, Cato 
Olaisen og Lord Bård.  
 

Ribozyme har alltid vært drevet av endring og utvikling, og «Argute» markerer et veivalg hvor de mer drøm-
mende og atmosfæriske elementene viker til fordel for en mer kontant og direkte stil. Likevel er bandets lyris-
ke varemerke i fortsatt i førersetet – abstrakte fragmenter av situasjoner og følelser i hele spekteret fra vrede 
til håp, noe som historien har vist lar seg overføre sømløst til deres frenetiske liveshow. 
Som alltid er albumet innspilt i eget studio, noe som underbygger den autentisiteten fans har lært å verdsette 
fra tidligere utgivelser. Produksjonen signert Lord Bård og miksen av Dag Erik Nygaard (Blood Command, 
Ondt Blod etc.) ikler sangene et mer massivt lydbilde som står til bandet – dødsens alvor, men med en leken 
tone i bunn.  
 

«Argute» er den logiske summen av et band som har brukt nærmest to tiår på å redefinere seg selv men like-
vel forblir umiskjennelige. Dette er Ribozyme på sitt mest uforskammede, og det er sannsynligvis også ban-
det mest tilgjengelige utgivelse så langt  
 

Diabolical - Eclipse (cd+lp+lpl) 
INDIE226CD | Ean: 7072805000168 | CD digipack  |  PPD 85,- 
INDIE226LP | Ean: 7072805000007 | Gatefold svart vinyl m. booklet   | PPD 140,- 
INDIE226LPL | Ean: 7072805000014 | Gatefold rød vinyl ltd edition m. booklet | PPD 160,- 
Label: Indie Recordings 
 

Utgivelsesdato: 15.02.2019 
 

Mer enn tjue år etter at de ble dannet i Nord-Sverige, er det nyskapende death metal-bandet Diabolical, mer 
vitale enn noensinne, med albumet "Eclipse". Platen et konseptalbum som reflekterer over den mørke siden 
av menneskesinnet og tvinger lytteren til å utforske sin egne diabolske sider.  
 

Albumet er en tour de force av musikalsk og estetisk kompleksitet som danner et tett lydlandskap, og er        
musikalsk håndverk svært få   moderne metal-band kan matche. Gjennom ni sanger viser albumet "Eclipse" 
at Diabolocal er et modent og sofistikert band i stadig utvikling mot nye høyder. 

 
NYHETER  11.01.2019 
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Anne Marie Almedal – Lightshadow (cd+vinyl)                                              
CD:   I4718012CD – EAN 7035538890758  - CD digipack  - PPD 82,-                                                                               
Vinyl: I4718012LP – EAN 7035538890765  - Gatefold vinyl - PPD 135,-                                                                                 
Label: +47 / Voices Music Publishing  
 
Konserter (gjest på Minor Majoritys norgesturné) 24.01 Stavanger-Tou Scene   
25.01 Haugesund-Høvleriet, 26.01 Bergen-Ole Bull Scene   06.02 Drammen-Drammens teater   
09.02 Nøtterøy-Nøtterøy Kulturhus   23.02 Kristiansand-Kick   
 

«Å lytte til Almedals nye album, og å gli inn i hennes musikalske univers er ren og skjær terapi og      
nytelse» - Ukens album, www.npsmusic.com  
 

«Akkurat i tide til kulden og høstmørket senker seg over landet, kommer et nytt album fra  Anne     
Marie Almedal. Lightshadow, hennes fjerde soloalbum, er den perfekte medisin mot høstdepresjon 
og mørke, tunge dager.»  - Per Henrik Arnesen, Gaffa 5/6 
 

Virginia Hill - Makin` Our Bones (cd+vinyl)                                                                                     
VOW240CD - EAN 7035531002400 - CD jewelcase - PPD 82,-                                                                                       
VOW240LP - EAN 7035538890796 - Svart vinyl - PPD 130,-                                                                                                                 
Label: Voices of Wonder       
 

“Dette er en skive som fungerer aller best på et godt rockevors med bra folk tilstede og whisky i glasset, og da 
fungerer den meget godt” - 4/6 Norway Rock Magazine  
 

“Melodiøst og rocka...godt levert av Virginia Hill”  4/5   www.rockandrolldreams.com 
                                                                                                                                                       
Virginia Hill har nettopp avsluttet en svært vellykket  Europaturné med Hank von Hell  og reiser på 

ny turné med Crome Division i februar 2019. Watch out, Europe! 

MINOR MAJORITY KATALOG                                                                                  
Minor Majority lanserer sitt nye album Napkin Poetry 11.januar 2019, etterfulgt av turné.                                    

Vi minner også om Pål Angelskårs to soloalbum: 

Minor Majority 
Vinyl: 
Either Way I Think You Know    BDSHOPLP006  7035538891151   PPD 140,- (2LP) 
If I Told You, You Were Beautiful  BDRLP023  7035538891175  PPD 120,- (1LP) 
Reasons To Hang Around    MMRLP01   70355388911168   PPD 140,- (2LP) 
Walking Home From Nicole`s   BDR012  7035538891182  PPD 120,- (1LP) 
CD: 
Candy Store      1744528   602517445284     PPD 82,- (2CD) 
Either Way I Think You Know     MMR003CD  7044176060034   PPD 49,50 
If I Told You, You Were Beautiful  BDR023CD   7070477000233   PPD 49,50 
Reasons To Hang Around    BDR061CD    7070477006129   PPD 49,50 
Up For You And I      BDR041CD   7070477004125   PPD 49,50 
Walking Home From Nicole`s   BDR012CD   7070477000028  PPD 49,50 
 

Pål Angelskår 
Vinyl: 
Follow Me      VOW174LP  7035538888518   PPD 103,- 
The Cellar Door Was Open   VOW200LP  7035538889820   PPD 120,- 
 

CD: 
Follow Me     VOW174CD  7035538888502   PPD 49,50 
The Cellar Door Was Open   VOW200LP  7035531002004   PPD 49,50                                                                    
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Einherjer - Norrøne Spor (cd+lp+lpl)                                                     
INDIE209CD EAN 7090014384114  PPD 85,-  Digipack m 16 sider booklet                                                                         

INDIE209LP   EAN 7090014383643 PPD 140,- 1 LP Gatefold med poster                                                                   

INDIE209LPL  EAN 7090014383636  PPD 150,-  1 LP Gatefold light green clear transp vinyl med poster                   

«Pionerene innen viking metal fortsetter sin tokt med sitt syvende studioalbum (åttende hvis vi tar med  nyinnspillingen 
av «Dragons Of The North» fra to år tilbake), et album som neppe skuffer gamle fans»  Norway Rock Magazine 4,5/6                                                                                                

“Einherjer are writing more memorable songs than ever before and delivering them with the haughty panache of revered 
veterans. Their finest album, Norrøne Spor salutes the ancient past with irrestistible gusto” 8/10 Metal Hammer UK                              

Azusa  - Heavy Yoke  (cd+lp+lpl) 
INDIE224CD  Ean: 7090014384114  Jewelcase PPD 76,-                                                                                               
INDIE224LP  Ean: 7090014384121  1LP standard black vinyl PPD 130,-                                                                
INDIE224LPL | Ean: 7090014383827 | 1LP ultra clear transparent vinyl  PPD 135,-                                                      
 

Medlemmer i Extol, The Dillinger Escape Plan og Sea + Air slår sine kreative krefter sammen, og skaper et album som er blitt en 
av de mest eksperimentelle og fascinerende utgivelsene du vil høre i år! 
 

 «Dette er en skive som krever en del av lytteren, men som gir plenty med belønning i retur. ……. «Heavy Yoke»  en 
spennende debut med gode idéer og ikke minst god gjennomføringskraft. Her er det bare å glede seg til   oppfølgeren» 
Disharmoni.no 7/10                                                                                                                                                                                   

“A debut album that many bands can only dream of! “ 8/10, Rock Tribune         

Obliteration - Cenotaph Obscure (cd+lp+lpl) 

INDIE235CD | Ean: 7090014384794   | CD Jewelcase  PPD 76,-                                                                             
INDIE235LP   | Ean: 7090014384787   | 1LP standard black vinyl PPD 130,-                                                            
INDIE235LPL | Ean: 7090014383612   | 1LP solid red vinyl PPD 135,- 

 

«Obliteration leverer retrometal i verdensklasse."  - Asbjørn Slettemark, Aftenposten 
 
 
 

".du bør alvorleg tala ikkje gå glipp av denne» 9/10, Evig Lyttar 
 

“Obliteration strike hard once again! Death!!!” 8.5/10, Rock Tribune, BE 
 

..Obliteration is the best death metal band in Scandinavia.” 9/10, Sweden Rock Magazine,SE 
 

22 - You Are Creating (2cd+ 2lp) 

INDIE202CD | Ean: 7090014383605 | 2 CD Trifold digipack   PPD   95,-                                                                 
INDIE202LP   | Ean:  7090014383599   2 LP gatefold farget (mint+purple) vinyl   PPD 165,-                 
 

«22 have an incredible knack for creating engaging, bright and theatrical tracks which you can become 
completely absorbed within»   8/10 Distorted Sound, UK  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolcensmen - Songs from the Fyrgen (2cd + lp/cd) 

INDIE237CD | Ean: 7090014383865 | PPD 95,-     Trifold digisleeve: 2CD (album + bonus) 'Songs from the                  
Fyrgen'  + 'Songs from the Mere' bonus disc                                                                                                            
INDIE237LP | Ean: 7090014383858 | PPD150,-  Enkel gatefold vinyl med 'Songs from the Mere' bonus CD  
 

“Albums like this don't come along everyday, we are looking at a classic in the making.” 
10/10, Terra Relicta 
 

“Wolcensmens debut convinces from the first to the last minute. There are such albums that know how to 
captivate you from the first moment and do not want to let go even after repeated listening.”                    
9/10, Monkey Press, DE 
 

“Wolcensmen  are  a  very  great  sounding  neo-folk  solo  prject  and  if  you  are  a  fan  of  this   musi-
cal  genre,  you  should  check  out  this  recording.” 9,5/10, Dark Underground MusicZine 
 

“Melancholic, sometimes gloomy and sad, the balance to folk music reveals a heartfelt music that lives 
mainly from inner emotions.” 8/10, Time-for-Metal 
 
“...spectacularly catchy folk melodies to lift the soul from any gloom and winter blues.” 4/5, BattleHelm, UK 

   


