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Forhåndsordre fredag 27.04
Töcksfors - Who's Gonna Let You Down
Livsbejaende og mollstemt pop fra noen av Oslos fineste
musikere som endelig har funnet tilbake til hverandre i musikken
og i ett felles prosjekt. Kvartetten ble venner på Foss
Videregående (Oslo) på 90-tallet, men har siden jobbet på hver sin
kant med vidt forskjellige - og anerkjente - prosjekter.
Markus Midré (vokal, tekst/melodi, gitar) er forfatter med flere kritikerroste dikt- og
romanutgivelser bak seg, Sjur Miljeteig (trompet) spiller i Solveig Slettahjells Slow Motion
Orchestra og med Hilde Marie Kjersem, i tillegg til å ha sitt eget band Friko med Peder
Kjellsby (trommer, keys, produksjon) som på sin side har markert seg sterkt som produsent,
arrangør og komponist. Og i likhet med Aslak Hartberg (bass) har han også skrevet musikk
for film og tv. Sistnevnte var frontfigur i hiphopbandet Klovner i Kamp og har også vært
medlem av Shining og Jon Eberson Quartet. På Foss hadde alle ambisjoner, alle holdt på
med sine egne ting. Bortsett fra én gang, en sein natt, på fest hjemme hos en
klassevenninne, Bertine Zetlitz, i den enorme Frognerleiligheten til foreldrene hennes, satt de og spilte sammen, og oppdaget at de delte den
samme forkjærligheten for Paul McCartney. Der og da, fulle og glade, bestemte de at de måtte starte noe sammen. Det er aldri for seint. 18 år
etter kan Markus fortsatt ikke legge tanken fra seg. Han sender Peder noen filer.

To uker senere er de i på bussholdeplassen i Töcksfors sentrum. De er studioslitne etter å ha jobbet
nonstop i IsItArt studio. De første tingene hadde begynte å ta form. Men de vet samtidig ikke hvor det
bærer, annet enn at de har en god følelse. Den kriblende fornemmelsen av at noe endelig var i gang, det
de en gang hadde snakket om, lå der og ventet på dem. De ser skiltet over kjøpesenteret som lyste i
skumringen. Og visste hvem de var.
Sjanger: Rock/pop
Varenr: TMR 038 | Pris: 1 CD | Strekkode: 7041882803825 | Label: Trust Me Records

Ketil Bjørnstad - Songs From The Alder
Thicket:Vinding's Music
Den kjære komponisten, pianisten og forfatteren Ketil Bjørnstad
fyller 60 år i april og lanserer samtidig både ny cd og bok.
Dobbeltalbumet "Songs From The Alder Thicket - Vindings Music"
utgis på ECM, og en samleutgave av de tre bøkene om Aksel
Vinding kommer på Ascehoug forlag. Ketil Bjørnstad er blant
Norges store samtidskunstnere. Han har gitt ut nesten 30 bøker,
dikt, romaner, biografier, dokumentarromaner og skuespill. Med
sine komposisjoner, betraktninger og ikke minst - sitt pianospill,
har han gjort livet rikere for mange av oss.
"Songs From The Alder Thicket - Vindings Music" kan beskrives som et slags litterært soundtrack. Etter å ha holdt sine musikalske og littærere
prosjekter adskilt i fere tiår, oppløste Ketil Bjørnstad grensene med bøkene om den unge pianostudenten Aksel Vinding. Da trilogien ble
avsluttet, ble det arrangert en konsert i Oslo med noe av musikken han refererte til i bøkene: Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel,
Rakhmaninov og Barber. Et opptak fra denne konserten utgjør den andre platen i dette settet. På det første albumet møter vi Bjørnstads solo
pianoimprovisasjoner – der han mediterer over temaer i bøkene.

Sjanger: Jazz
Varenr: 279 1249 | Pris: 2 CD FA | Strekkode: 0602527912493 | Label: ECM

Rune Klakegg Trio - Romantic Notions
Curling Legs er stolte av å kunne presentere en av Norges virkelig
store pianister i et klassisk trio-format. Sammen med bassist Jan
Olav Renvaag og trommeslager Roger Johansen trekker Rune
Klakegg tråder i retning Bill Evans, Earl Hines, Art Tatum og Chick
Corea. Komposisjonene er i sårklasse og samspillet sømløst.
Rune beskriver utgivelsen slik: "Romantic Notions" er min aller første CD-utgivelse helt og
holdent i det akustiske pianotrio-formatet. To tidligere trioinnspillinger, "Anaerobics" og
"Fuzzy Logic", har begge romslige innslag av synther og diverse biinstrumenter. Men denne
gangen er det piano, bass og trommer som gjelder. Låtene på «Romantic Notions» er
skrevet i løpet av de siste 4 -5 årene, og reflekterer blant annet en gjenfunnet interesse for
klassisk musikk; mange av låtene er gjennomkomponerte pianostykker som vi improviserer
over. Men inntrykkene fra jazzhistorien er alltid tilstede, og er det limet som holder musikken
sammen. Forøvrig er det en fin liten gjeng å jobbe med: Jan Olav og Roger tar alle
utfordringer på strak arm, og yter den blandingen av musikalsk motstand og støtte som er
så viktig i en kreativ prosess.”

Sjanger: Jazz
Varenr: CLPCD 123 | Pris: 1 CD | Strekkode: 7042880121232 | Label: Curling Legs
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Frank Znort Quartet –
Perler fra svin (cd & vinyl)
Frank Znort Quartet er et jazz/punk-storband fra Oslo, som
opprinnelig ble startet på St. Hallvards Pub & Bistro i 1998. Hver
søndag siden 2000 har de holdt det gående med konsert på Blå i
Oslo. Her snakker vi fullt øs og stormende jubel til stor begeistring
for hovedstadens borgere.
FZQ er et av de få bandene som har stått sterkest gjennom snart to
generasjoner av jantelov og finanskriser. Etter 14 år kan man vel trygt kalle
Frank Znort Quartet for et legendarisk band. FZQ har endelig vært i studio og
spilt inn nærmere 40 låter, og av disse er det plukket ut 26 som nå skal se
dagens lys på dobbel CD og vinyl. Søndag 15. april fylte bandet 14 år, og i god
FZQ ånd ble dette feiret med plateslipp på Blå.
Albumet er innspilt og mikset i legendariske Abbey Road studio. Her tilbrakte FZQ noen fantastiske, men meget hektiske
dager. På 3 dager rakk de å spille inn 36 sanger før vokalist Arne kollapset på siste sang. Da var det nok musikk for denne
gang. 26 av disse låtene blir å høre på debutalbumet. Bak spakene i Abbey Road satt den dobbelt Grammyvinnende Sam
Okell. Musikken er vill, vakker, sexy og til tider vulgær. Med 19 musikere i bandet pluss gjesteartister så vet man aldri hva
man får fra FZQ, men en ting er du garantert, nemlig et forrykende live show.

Coveret på debutalbumet ”Perler For Svin” er tegnet av ingen ringere enn Christopher Nilsen, kjent for
platecoverne til Jokke og Valentinerne, animasjonsfilmene To trøtte Typer, og Slipp Jimmy Fri etc. Han
har absolutt klart å fange bandet i fri dressur som bare han kan. Fra 16. april stilles originaltegningen ut
hos Tronsmo i Oslo, og vil senere bli auksjonert bort. Pengene som kommer inn på auksjonen vil FZQ
bruke på et korps med gatebarn som de har startet i Uganda.
Sjanger: Jazz/punk-storband
CD Varenr: NRCD 00064 | Pris: 2 CD ES | Strekkode: 5707235000649 | Label: Nordic Records
LP Varenr: FZQV003 | Pris: 2 LP KS | Strekkode: 7090030460014 | Label: Nordic Records

Andrea - Andrea Kvintett
Andrea serverer deg de vakreste sanger som små retter på en
seng av kjærlighet, humor og lidenskap. Med en særegen klar
stemme, lekende melodier og sterke tekster blander Andrea sine
musikalske ingrediensene på en enkel og presis måte.
På debutplata ”Andrea kvintett” presenterer singer/songwriter Andrea sin musikk
i en annerledes og spennende besetning. Sammen med jazzmusikerne Svein
Magnus Furu (sax) , Harald Lassen (sax), Kim-Erik Pedersen (sax) og Christian
Meaas Svendsen(bass) har Andrea laget en plate med fokus på gode
arrangementer, sterke solistiske prestasjoner og et lydbilde som rommer det
beste fra jazzen, kammermusikken og låtskriverkunsten.

Her finnes vokal melankoli på høyde med Jeff Buckley, poesi og
stemmeprakt som minner om Joni Mitchell og en lekenheten lært
av selveste Bobby McFerrin, som ANDREA reiste på Norgesturné med i 2009.
Sjanger: Jazz
Varenr: NORCD 1210 | Pris: 1 CD | Strekkode: 7042986112103 | Label: NORCD

Ocean of Lotion - Dive in (cd, vinyl & mc)
Her er debutplaten til Ocean of Lotion ,”Dive In”, er en fargerik og
nydannet konstellasjon på pophimmelen. Ocean of Lotion er en
norsk-britisk fargerock trio med tilholdssted i Bergen, som har
eksistert i sin nåvarende form i rundt et år.
På tross av kort levetid, har bandet rukket å spille inn sin første fullengder.
Ocean of Lotion har samtidig satset tungt på musikkvideoer. Dette er en naturlig
konsekvens av at trioen beveger seg i et ekstremt visuelt musikalsk landskap.
Om man vil plassere det hele musikalsk, kan man trekke linjer til storheter som
Sparks, Of Montreal og Alphaville

Musikkvideoen til ”Living in the Gym” ble sluppet i august 2011,
etterfulgt av ”Fashion of the Christ” i desember 2011. Begge
låtene finnes på albumet. Parallelt med plateslipp i Norge vil den
tredje singelen komme på market, i form av ”Lowlife”, med musikkvideo produsert av Khim Tengesdal.
Sjanger: Synth pop
CD Varenr: SAV 002 | Pris: 1 CD | Strekkode: 7041880349028 | Label: Still a Virgin Records
LP Varenr: SAVLP 001 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041880349011 | Label: Still a Virgin Records
MC Varenr: SAVMC 001 | Pris: 1 MC K | Strekkode: 7041880349004 | Label: Still a Virgin Records
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Ivan Mazuze – Ndzuti
Ivan Mazuze Group (IMG) er basert på musikk skrevet av den
mosambikanske saksofonisten og komponisten Ivan Mazuze –
utdannet ved UCT med bachelorgrad i utøvende jazz og
mastergrad i etnisk musikkvitenskap. Mazuze kan vise til over ti
års erfaring som profesjonell musiker gjennom en mengde
samspill, innspillinger og internasjonale turneer.
IMG sitt musikalske uttrykk blander mosambikanske folketradisjoner samt
stilarter afrikansk jazz og nordiske toner. Gruppen har relokalisert seg i Norge i
2009. Ndzuti betyr skygge på Xichangana, et urspråk fra sørlige Mosambik. Ivan
Mazuze har valgt denne tittelen for å presentere hans refleksjon over sin
kulturelle arv satt i et moderne perspektiv. Innspillingen skal gjennomføres med
medlemmer av Ivan Mazuze Group. Medlemmene er Oslobosatte musikere og
representerer jazz, tradisjons- og folkemusikkmiljøet i Oslo. All musikk
komponeres av Ivan Mazuze og baseres på hans pågående studium av afrikansk tradisjonsmusikk i et kontemporært
lydbilde. Komposisjonene vil ta for seg en sammensetning av stilarter fra vestlige og sørlige Afrika, og tar utgangspunkt i
Mazuzes erfaring som utøvende musiker i sørlige Afrika og hans nåværende musikalske erfaringer med musikere fra vest
Afrika her i Norge. Resultatet skal bli sørlig afrikanske melodier spilt på saksofon blandet med vestafrikanske vokal og
perkusjonstradisjoner.

Sjanger: World
Varenr: EM 90 | Pris: 1 CD | Strekkode: 7041885309027 | Label: Etnisk Musikklubb

Elin Kåven –
Frozen Music Live/Jiknon Musihkka (dvd)
Opplev Elin Kåven live på konsert på denne musikk DVD som er baser på
materiale fra hennes CD Jiknon musihkka – Frozen Music som kom ut i 2009.
Som bonus følger musikkvideoen Lihkku niehkku – Dream of Fortune.
Elin Kåven er samisk artist og danserinne. Hun gjør meditativ musikk med drag mot det
mystiske med influenser av tradisjonellsamisk joik. Hun synger egenskrevne tekster på
samisk. Musikken spenner mellom new folk, pop, world og jazz. Nær og lavmælt vokal med
en suggerende detaljrik musikalsk oppbygning gir et avspent, flytende og åpent uttrykk.
Dansen integreres naturlig i hennes sceneopptreden og åpner en ytterligere dimensjon ved
hennes musikk.

Sjanger: World
Varenr: DATDVD 60 | Pris: 1 DVD I | Strekkode: 7041885006025 | Label: DAT

Nyhet vinyl
Erik Johannessen Trio - Inkblots (vinyl)
Endelig er vinylen klar!
Inkblots er Erik Johannessens første album i eget navn. Det er en
trombonetrio plate med en ekstra trombone på tre låter, spilt av
Johannessens forbilde Øyvind Brække.
Inkblots er en frijazz plate med både komponert og improvisert materiale, inspirert av
tegneserier, mytologi, europeiske bygninger, New York og Rorschach testen og
rommer alt fra eksperimentelle lyder, til hint av swing og noen ganger groovy og
sangbare temaer. Musikken er i hovedsak skrevet av Johannessen, mens Strøm og
Nylander slipper til med en låt hver og en moderne standardlåt av Bill Frisell. Fire av
låtene er utarbeidet og improvisert frem i fellesskap med utgangspunkt i enkle avtaler
som ble gjort på forhånd. Alt dette gir Inkblots et lekent og variert preg men også
alvorlige og meditative øyeblikk.
Musikerne har erfaring fra mange grener av norsk musikkliv. Johannessen spiller i Jaga Jazzist (Spellemannspris 2010 for OneArmed Bandit), Lord Kelvin og Magic Pocket, Nylander spiller i Liarbird (Spellemannspris 2011) og Strøm spiller i den kritikeroste
Frode Gjerstad Trio og mye annet. Øyvind Brække er mest kjent fra The Source og deres årlige populære juleshow.

Trioen har spilt sammen siden 2009 og gleder seg til å spille dette repertoaret på scener i Norge og Verden.
Inkblots er spilt inn av Johannes Ringen i Moustache Studio og Even Ormestad i Cabin Recorders. Mikset
av Audun Borrmann i Cabin Recorders og mastret av Morten Stendahl i Redroom Studio. Coveret er av
Rune Nergaard og hele stasen er gitt ut av den nye labelen til Gard Nilssen og Petter Vågan Gigafon.
Sjanger: Jazz
Varenr: GIGALP 004 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041880510411 | Label: Gigafon
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Forhåndsordre fredag 04.05
Sigvart Dagsland - Villa Nordraak (cd & vinyl)
Noen ganger er det fint å dra tilbake - for å gjøre noe helt nytt.
For 30 år siden besøkte Sigvart Dagsland for første gang Villa
Nordraak og kom i kontakt med Kirkelig Kulturverksted. I år
vender han tilbake til åstedet med 13 helt nye sanger og et 8
manns orkester.
En uke i begynnelsen av januar slapp Sigvart Dagsland sitt ”Bryllups- og
begravelsesorkester” løs på de nye sangene i den gamle villaen hvor KKV holdt
til fra 1978 til 2000, og resultatet er noe man best kan beskrive som en form for
organisk frodighet. Alle arrangementene er improvisert fram og nesten alle toner
man hører på platen er innspilt samtidig. Et patinert Bechstein konsertflygel fra
1893 er møblementets midtpunkt, i blant traktert av Dagsland selv, iblant av
hans tangentmedhjelper Torjus Vierli. De øvrige musikerne i Bryllups- og
Begravelsesorkesteret er Mathias Eick (trompet og vibrafon), Sigmund Groven (munnspill), Geir Sundstøl (gitarer og lap
steel), Julian Berntsen (fiolin og mandolin), Ingelin Reigstad Nordheim (akustisk gitar), Hildegunn Garnes Reigstad
(klokkespill, marxophon, autoharpe, perkusjon), Bjørn Holm (kontrabass) og Arnfinn Bergrabb (trommer).

Tekster og melodier er for det meste signert Dagsland, oftest i et ord-samarbeid med Mike McGurk. Det
hele begynner og slutter med vals, og mellom de to feiende låtene er vi vitne til et spenn i smaksregister
fra bittert og beskt til sødmefylt og salt. Som alltid på en Dagsland-innspilling er det noen mektige
ballader involvert, der Sigvarts store stemme får utfolde seg uhemmet. Men beskrivelsen av et ganske
frodig persongalleri i tekstene levner plass for så vel det lekne og svingende som det humoristiske og
underfundige. Uten å si for mye om innholdet kan vi røpe at ekteparet Karoline Krüger/Sigvart Dagsland
har begått en av norsk pop-histories vakreste sanger om skilsmisse og brudd til en tekst av André
Bjerke. Karoline deltar ikke som utøver denne gangen, men melodien har de to skrevet sammen.
Innspillingen er produsert av Villa Nordraaks husvert, Erik Hillestad.
Sjanger: Pop
CD digi Varenr: FXCD 379 | Pris: 1 CD L | Strekkode: 7029971123795 | Label: Kirkelig Kulturverksted
CD jewl Varenr: FXCD 3792 | Pris: 1 CD L | Strekkode: 7029971123795 | Label: Kirkelig Kulturverksted
LP Varenr: FXLP 379 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7029971043796 | Label: Kirkelig Kulturverksted

Vi minner om
Farmers Market - Slav to the rythm
"Dette er hinsides ethvert terningkast. Et løpsk fyrverkeri. Gå ikke glipp av den."
– Dagbladet
"Verdens beste lapskaus"
- VG
"For en oppvisning i akrobatisk musikalitet!"
- Romerikes Blad
"Årets genistrek."
- Fædrelandsvennen
"Vårens fineste utgivelse!"
- Haugesunds Avis
Aftenposten, Bergensavisen, Adressa, Dagsavisen, Telemarksavisa
Varenr: DIVRECCD 021 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7041885202120

Tord Gustavsen Quartet - The Well
”Stille alvor, bevegende inderlighet(...)Folketone- elles gospelinspirerte melodier
med stillferdig alvor og en kraft som dirrer mer enn den roper”– Dagbladet
"Det er noe befriende jordnært ved The Well, her er kun fire musikere som
kjenner hverandres styrke og spiller opp til det beste i hver enkelt. Ingen ytre
staffasje eller overflødige toner, kun en grunnleggende forståelse for det rendyrket
vakre, inderlige og myke i uttrykket." - Aftenposten
“Gustavsen har en uendelig kilde av vakre toner å øse av – og med Brunborg på plass, blir
klangrikdommen enda større enn før.” – Adresseavisen
Varenr: 278 5896 | Pris: 1 CD M | Strekkode: 0602527858968
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Susanna - Wild Dog (cd & vinyl)
”Wild Dog er et høydepunkt i den norske platevåren, og setter seg elegant i toppen av
Susanna Wallumrøds elskede albumkatalog.” - Dagens Næringsliv
Hamar Arbeiderblad, Side 2
VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK Lydverket, Bergens Tidende, Dagsavisen, Adresseavisen,
Bergensavisen, Gaffa, Romerikes Blad, Østlendingen, Sunnmørsposten, Studvest
CD Varenr: RCD 2128 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7033662021284

Espen Eriksen Trio – What Took You So Long (cd & vinyl)
”Eriksen selv framstår, i likhet med trioen, som distinkt, uforstyrrelig og varm i
balladene; kontrollert, men likevel med temperatur og temperament i uptempo.” Dagbladet

CD Varenr: RCD 2129 | Pris: 1 CD LS | Strekkode: 7033662021291
LP Varenr: RLP 3129 | Pris: 2 LP L | Strekkode: 7033660031292

The Humble Servants – Closer to the bone (cd & vinyl)
”Byr på perler”
– Dagsavisen
”Helt frigjort fra omstendighetene høres The Humble Servants ut som et flott,
nytt band” - Romerikes Blad
CD Varenr: GRCD 4387 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7033662043873
LP Varenr: GRLP 4401 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7033661044017

Last Heat - Last Heat (cd & vinyl)
Albumet består av 8 sterke egenskrevne låter og musikken til Last Heat er en blanding av
country, rock og soul med flotte harmonier og spennende arrangement. Det er lett å tenke på
band som The Band, Grateful Dead, Steely Dan, Fleetwood Mac og Jackson Browne når man
hører på Last Heat.

”Resultatet er et country-, rock- og roots-inspirert mesterverk som bare blir bedre og bedre for hver
gang du spiller det. Og dette er debutalbumet!” – Østlendingen
CD Varenr: JANSEN 016 | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 7041881381621
LP Varenr: JANSEN 017 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041881381713

Do You Love Melena? - Marathon (cd & vinyl)
Musikken holder deg på konstant tå hev og skriker etter oppmerksomhet, men du blir til gjengjeld
rikelig belønnet om du dekoder strukturene og henger med i svingene. Flere låter er like komplekse
og utfordrende som et Zelda-spill som inkluderer omveier, snarveier og lumske bakhold. Vi snakker
prog uten sverd, kappe og borg, men med popsensibilitet i refrengene og groove i bånn. I front ligger
en vokal som på kreativt vis både er bindemiddel og leverer nakkehårsreisning, blafring i hockey'n og
spasmisk digging. Det lefles med synther, klanger og ekko, og kombinert med spennet fra ambience
til hektisk matterock, blir Marathon et evig utfordrende og unikt stykke moderne progressiv rock.

CD Varenr: MLN 001CD | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 7041889500345
LP Varenr: MLN 001LP | Pris: 1 LP N | Strekkode: 7041889500352

Jack Stillwater - Muddy river
”et lekkert utvalg låter som fortjener å bli hørt. Røttene er i countrymusikken,
med en gitardrevet rockefot som stadig sparker i popdøra.” – Moss avis
”Med stødig forankring i americana leverer Jack Stillwater en stemningsfull og
flott plate med en gjennomgående eim av Springsteen.” – Romerikes Blad
Varenr: IERCD 112 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7041881821127

Mount Washington - Mount Washington
”trioen skaper intimhygiensk sofadisco med behagelig singer/songwriter-vidd.”
- VG
Nordlys, Bladet Tromsø, Spirit

Varenr: BOR 008 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 704188061008
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Diskord - Dystopics (cd & vinyl)
5/6 "Du dras inn i et dystopisk univers fortalt og fremført med med overbevisende
innlevelse" - Natt og Dag
"Diskord drypper av genuinitet" - HeavyMetal.no
"Dette er så langt fra mainstream death metal som det er mulig å komme" - Scream
Magazine
CD Varenr: NPP011CD | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 0609788751076
LP Varenr: NPP011LP | Pris: 1 LP O | Strekkode: 0609788751069

Death by Unga Bunga – The kids are up to no good (cd & vinyl)
”DBUB spiller en egenkomponert miks av garage, psykedelia, soul, surf og
beatpop med røtter langt tilbake og framover til 20-tallet, og derfor føles det
heller ikke utdatert. Tvert imot makter de å sette sin egen signatur på musikken.” –
Dagbladet
”Dette bandet leverer låter som er så korte, så slående og så fengende med en
slik guts at det er umulig å forbli upåvirket” – Fædrelandsvennen
”På «The Kids Are Up To No Good» faller brikkene på plass».”
– Fredrikstad Blad
9/10 – Musikknyheter.no | 9/10 PlanB | 8/10 NyMusikkHverDag
”Utgitt i 1965, ville The kids are up to no good vært en sensasjon. Snart 60 år etter er albumet bunnsolid
håndverk. Og mye gøy for unga.” – Aftenposten
CD Varenr: JANSEN 018 | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 7041881381829
LP Varenr: JANSEN 019 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041881381911

Orango - Colonial Militia, vol 1 (cd & vinyl)
“Rockefoten min er blitt født på ny og jeg skal holde den i live kun ved hjelp
av dette albumet.” - Mann
Orango er herskere av den smale vei. Ikke bare dyrker de albumformatet; i år
leverer de til alt overmål et dobbelt-album.
CD Varenr: DIVRECCD 022 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7041885202229
LP Varenr: DIVRECLP 022 | Pris: 1 LP O | Strekkode: 7041885202212

Sigrid Moldestad – Himlen har sove bort mørkret
” I det ene øyeblikket er hun en ”singer&songwriter” som legger bud på årets låt, i det
neste spiller hun en instrumental slått, for så å gå videre til suggerende og
eksperimentelt folkemusikalsk landskap som vi knapt har hørt på denne siden av
Cowboy Junkies” – Dagsavisen
”Moldestad har alt en musiker trenger, og fyller rommet kraftfullt med musikalske bilder og føleleser.
Anbefales!” – Hamar Arbeiderblad
”Det er ikke å ta for hardt i å si at Moldestad er en av dei dyktigste låskriverne her til lands for tidauansett sjanger” – Gudbrandsdølen
”..breier seg ut i det musikalske landskapet av country, rock og ikke minst visesang” - Adressa
Varenr: HCD 7267 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7033662072675

The Samuel Jackson Five - The Samuel Jackson Five (cd & vinyl)
”De mer poporienterte tendensene her er likevel ekstremt spennende og gir utsikt til
nye høyder for den alltid meget solide kvintetten.” - VG

CD Varenr: DEN 130CD | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 4024572532970
LP Varenr: DEN 130LP | Pris: 1 LP P | Strekkode: 4024572532963

Musikkoperatørene AS

Tlf: 23 31 01 20 / Fax: 22 57 22 22 / e-post: ordre@musikkoperatorene.no

6/9

Motorpsycho and Ståle Storløkken –
The Death Defying Unicorn (cd & vinyl)
”En kunstnerisk triumf. Minner om at rocken fortsatt kan være fantastisk.”
- Dagsavisen
”Motorpsychos skip er lastet med gull.”
- VG
”Massivt og sjelfullt!”
– Aftenposten
”Sparer ikke på noe... umiddelbart suggererende”
- Dagbladet
CD Varenr: RCD 2124 | Pris: 2 CD EX | Strekkode: 7033662021246
LP Varenr: RLP 3124 | Pris: 2 LP L | Strekkode: 7033660031247

Number Seven Deli - Toxteth (cd & vinyl)
"Får det til å gå kaldt nedover ryggen. Fantastisk!"
– Hamar Arbeiderblad
"Tilbake til den syvende himme…Fortsatt er de blant de beste vi har"
- Dagsavisen
"De ettertenksomme og litt vemodige tekstene om lengsel, tapt kjærlighet, men også
sannhetssøken og håp om en ny start, passer musikken som hånd i hanske" – Vårt Land
CD Varenr: DELI 001 | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 7041884910019
LP Varenr: DELI 002 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041884910026

Highasakite - All that floats will rain
”Ingen låt på dette albumet er overflødig eller ufullendt, det hele er mesterlig
prestert. Dette, mine damer og herrer, er popmusikk.” - Dagbladet
"Highasakite tør der andre nøler, og nagler deg fast. En malstrøm av en plate."
– Bergens Avisen
"Årets nykommer? Highasakite innfrir og vel så det"
- GD
"Dette er bare så bra! Med Ingrid Helene Håviks stemme i sentrum er det bare å applaudere fram
nykommerne Highasakite og deres stykke strålende indiepop" – Hamar Arbeiderblad
"All That Rains Will Float er et av de varmeste bekjentskapene jeg har hatt denne vinteren"
– Natt&Dag
"Det mest bemerkelsesverdige er at de faktisk umiddelbart, på sin første utgivelse har funnet et helt
eget uttrykk" - Østlendingen
Varenr: RFAC 30 | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 7041880830304

Ferner/Juliusson - Undertowed
”Musikken strekkjer seg over eit vidt spekter frå eit meir klassisk uttrykk enn Evans/Hall
til improvisert musikk, med eit intuitivt samspel som er heilt fantastisk.” - Dagsavisen

Varenr: NORCD 1208 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7042986112080

Cakewalk - Wired (cd & vinyl)
Hubro er stolte av å kunne presentere debutplaten til den rocka
improvisasjonstrioen Cakewalk - et relativt ferskt band bestående av medlemmer
fra Sacred Harp, Highasakite, The Sweetest Thrill og Hedvig Mollestad trio.

CD Varenr: HUBROCD 2514 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7033662025145
LP Varenr: HUBROLP 3514 | Pris: 1 LP O | Strekkode: 7033662035144
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Ørkenkjøtt - Ønskediktet
De siste årene har Ørkenkjøtt blitt omtalt som et av landets mest spennende
metallband, og etter to kritikerroste EP-er og nesten hundre konserter over hele
Norge står de nå endelig klare med debuten. Albumet er produsert av, og spilt inn
hos metallguru Vegard "Ihsahn" Tveitan og Heidi S. Tveitan som utgjør Mnemosyne
Productions. Som verdenskjente aktører og med over 20 års erfaring innenfor
alternativ rock/ekstrem metall har de bidratt til å gi albumet et moderne, organisk
og egenartet sound.
Varenr: NRCD 00057 | Pris: 1 CD LS | Strekkode: 5707235000571

Thea Hjelmeland - Oh, The Third.. (cd & vinyl)
”Levende, medrivende og særegen akustisk pop.”
– Aftenposten
”Nydelig!”
- VG
CD Varenr: OF 027 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 7090015630272
LP Varenr: OF 027LP | Pris: 1 LP O | Strekkode: 7090015630654

Caroline & the Treats – Saturday Night, Rock & Roll (cd &vinyl)
”Den unge artisten synger nemlig uhemma og temposterk rock. Ikke så støyende som
den «verste» pønken, likevel i nær slekt med nymusikken som kom i brytningen mellom
1970- og 1980-tallet. Caroline (Andersen) står for en slags ny-pønk. Men til forskjell fra
en del av den klassiske pønken, kommer tekstene og sangen godt fram. Det skyldes
gjennomtenkte arrangementer og god stemme mer enn beskjedne musikere. Morten
Henriksen, Geir Saakum og Olle Deville Hov har trøkk så det smeller.” - GD
CD Varenr: HORR 4 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7041887900420
LP Varenr: LADYKKK 21 | Pris: 1 LP O | Strekkode:

Torkelsen - Torkelsen (cd & vinyl)
"Om det er en debutskive du SKAL høre i år er det denne. Glød, personlighet og glede.
Pluss at det svinger som bare faen." - Furore i Harare
"jazzy, smoothly off-kilter beatscapes" - XLR8R
Han ble viet oppmerksomhet av The Guardian, XLR8R, Nomodestbear, Finest Ego, Poule d'Our,
Think or Smile m.fl, og den Berlin-baserte bloggen No Fear of Pop kåret sporet Simple (fra splitten
med Hard Mix - og som også er å finne på dette albumet) til en av fjorårets beste låter!
"it’s impossible not to love up-and-coming Torkelsen's ridiculously catchy Simple" - No Fear of Pop

CD Varenr: SOUL 032CD | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 7090010930322
LP Varenr: SOUL 032 | Pris: 1 LP O | Strekkode: 7090010940321

Lisa Dillan – Love me tender:The quite quiet way
Jazzvokalisten og performace artisten Lisa Dillan gir sammen med Asbjørn Lerheim ut en helt
spesiell Elvis-plate, hvor flere av Elvis mest kjente musikere deltar. Lisa DIllan og Asbjørn Lerheim
utgjør duoen “Quite Quiet Project” som har bestått siden 2007. Den nye plata har et repertoar som
består av kjente Elvislåter som “Love me Tender” og “Heartbreak Hotel” samt flere av hans store
ballader fr 70-tallet. Musikken er spilt inn i selveste RCA studio B i Nashville hvor Elvis gjorde noen av
sine fineste innspillinger. Plata bærer Quite Quiets helt spesielle uttrykk, og dette gjør produksjonen
til en helt unik utgivelse. Kirkelig Kulturverksted er utgiver.

Varenr: FXCD 377 | Pris: 1 CD L | Strekkode: 7029971123771

Publiners - Kontroll
"På sitt fjerde album har de perfeksjonert folkrock på dialekt – en øvelse som blir
stadig mer populær i Norge, men som få gjør bedre enn Publiners her” - VG
”Dette er en leken, flott og variert plate...”
– Hamar Arbeiderblad
”…et ærlig og varmt album som fenger fra første spor.”
– Trønderavisa
Varenr: PUBCD 212 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7090013190105
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Kommende utgivelser
release_dato
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04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
04-mai-12
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11-mai-12
11-mai-12
11-mai-12
11-mai-12
11-mai-12
11-mai-12
11-mai-12
11-mai-12
11-mai-12
11-mai-12
18-mai-12
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25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
08-jun-12
08-jun-12

bestnr

artist

albumtittel

3DB016
ACD5065
AKIRCD001
EM91
HCD7268
HW1202
MERE007
MERE008
NO2B6CD1201
OF031
PSC1284
RID073
SAS012
SMLCD219
TMS03
FXCD379
FXCD3792
FXLP379
GF002
2L080PABD
2L082SABD
BEYOND20
DPP513
FY053CD
FY053LP
GRCD4403
HUBROCD2515
HUBROCD2515P
NRCD00060
NRLP00061
FXCD380
RR501
RR502
ACD5061
HCD7264
HIA039
NRCD00067
ODDCD235
BE212
DACD591
GRCD4396
GRCD4398
KBLCD0212
ME013CD
ME014LP
PSC1302
STI05
STI05LP
TERMOCD010
COD009
DACD613
GRCD4329

Stene,Håkon
Bergen P.O./R.Borch/Hesby/Orning/Augesta
Anne Kristin
Brokke,Sigurd
Div art
Sordal
Krunglevicius,Ignas
Samkopf,Kjell
Bjørn-Peder
Greenall,Annjo K.
Swedish Chamber Orchestra
Yndestad,Elisabeth
Yndestad,Elisabeth
Plopp
Jarandsen,Vetle
Dagsland,Sigvart
Dagsland,Sigvart
Dagsland,Sigvart
Valverde
Larsen,Jørgen
Gjeilo,Ola
Olsen,Fredrik William
Storbekken,Eli
Furze
Furze
Div art
Ballrogg
Ballrogg
Kosmoratik
Kosmoratik
Div art
Raknes,Steinar
Raknes,Steinar
Ugelvik,Ellen
Maurseth,Benedicte
Mossworks
Berserk Bastards
Hoff,Sibeth
Båsmokoret
Sørensen,Per Øystein
Smith-Hald,Robert
Lucky Bullets
Drømmere & Drankere
Meg og kammeraten min/HGH
Meg og kammeraten min/HGH
Tromsø Ch.O/Holthe/Dan Styffe
Kuhmunen,Lars-Ánte
Kuhmunen,Lars-Ánte
Rhys Marsh and the Autumn Ghost
Pipedream
Kalvik,Finn
Div art

TBA (Solo perk, Hagen/Lucier/Cicilliano)
Inside Out
Te ein venn
Munnharpe
Nordic Women
Pale Horse Waiting
Confessions
Burragorangian Stones (79 min, 2003)
No.4 Få me heim
Eg vandrar langs kaiane
Compl Orch works of Beethoven, vol 11
Polymorph
Polymorph (vinyl)
Skumle tøfler
No Grace (DIG SINGEL)
Villa Nordraak
Villa Nordraak (Jewelboks)
Villa Nordraak (vinyl)
Chieftain EP
Thomas D.A Tellefsen (1778-1871) complet
Piano Improvisations
Hver gang æ græv
Songen Til Fløyta
Psych Minus Space Control
Psych Minus Space Control (vinyl)
Stjerner lyser hvite (Sanger av Jens G.)
Cabin Music
Cabin Music (PROMOVERSJON)
Gravitation
Gravitation (vinyl)
Norge, mitt Norge
Stillhouse
Stillhouse (VINYL)
Serynade
Rosa i Botnen II
Zelter Strasse
Sailing away
Skipper Skuteløs
TBA
Master of Imperfection
Thou Mayest
TBA
Båten blir til mens du ror
Det e'kke bra før det er dårlig
Det e'kke bra før det er dårlig (VINYL)
Perspectives (69°42', North 19°00' East)
Somás muittut
Somás muittut (VINYL)
Blue Hour,The
Breathe in the air
Sommersangeren
På en grønnmalt benk i Rio (Otto Nielsen

CD
CD
CD
CD
CD
CD
DVD
CD
CD
CD
CD
CD
LP
CD
DIG
CD
CD
LP
DIG
SABD
SABD
CD
CD
CD
LP
CD
CD
CD
CD
LP
CD
CD
LP
CD
CD

Wind

Sleep (10" VINYL)

LP

Hagen,Gura Kleven/Sara Chen/M.Ålien m.fl
Hex,The
Larkin Poe
Grinding Fortune
Kampestuen,Tove

by nine - for nine
Bringing guns to a knifefight
Thick as Thieves (special ed.incl DVD)
Inconsideracy
Nederlag

CD
LP
CD
CD
CD

08-jun-12 JANSEN020
15-jun-12
15-jun-12
27-jul-12
24-aug-12
31-aug-12

ACD5067
RFAC34
EDVIN0011
COD012
GRCD4388

label

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
LP
CD
CD
LP
CD
CD
CD
CD

+3dB
Aurora
Istind Records
Etnisk Musikklubb
Heilo
HW Records
Mere Records
Mere Records
Istind Records
Øra Fonogram
Simax Classics
Rec 90
Rec 90
Schmell
Treble Music
Kirkelig Kulturverksted
Kirkelig Kulturverksted
Kirkelig Kulturverksted
Guano Recordings
2L
2L
Beyond Records
Echofisk
Fysisk Format
Fysisk Format
Grappa
Hubro
Hubro
Nordic Records
Nordic Records
Kirkelig Kulturverksted
Reckless Records
Reckless Records
Aurora
Heilo
How is Annie
Nordic Records
Norsk Noteservice
Bergland Production
daWorks
Grappa
Grappa
KBL Music
ME
ME
Simax Classics
Stierdna
Stierdna
Termo Records
Codfather Records
daWorks
Grappa
Jansen
Plateproduksjon
Aurora
Riot Factory
Edvins Records
Codfather Records
Grappa

Musikkoperatørene AS
Håkon Gjesvik
Erik Jansen

Daglig leder
Selger

Tel: 23 31 01 21
Tel: 23 31 01 24

Mob: 900 823 03
Mob: 988 117 11

hg@musikkoperatorene.no
ej@musikkoperatorene.no

Tomas Linnes
Øyvind Sauarlia

Selger/Eksport Tel: 23 31 01 25
Selger
Tel: 23 31 01 27

Mob: 970 972 09
Mob: 482 854 10

tl@musikkoperatorene.no
os@musikkoperatorene.no

Musikkoperatørene AS

Tlf: 23 31 01 20 / Fax: 22 57 22 22 / e-post: ordre@musikkoperatorene.no

9/9

