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Diverse artister - Norge, mitt Norge
Åtte artister, anført av Valkyrien Allstars, Moddi og Solveig
Slettahjell, har spavendt tekster og toner i den nasjonale
sangskatten på ny CD som kommer ut 18.mai. Utgangspunktet er:
Hva er ideen om Norge anno 2012?
Midt i den forestående nasjonale mai måned, rett og slett på
selveste 17.mai, slipper Kirkelig Kulturverksted en ny CD/LP med
nye versjoner av gamle nasjonale sanger. Det er ikke bare
melodiene som har fått gjennomgå og blitt re-arrangert av
Valkyrien Allstars, men også tekstene på ”Ja vi elsker”, ”Å eg veit
meg eit land”, ”Norge, mitt Norge” og flere er til dels skånselsløst
forandret, med utgangspunkt i at vi forstår noe annet med en
nasjonalstat i 2012 enn vi gjorde på 1800-tallet og tidlig på 1900tallet, da de fleste av disse sangene ble skrevet. Eller gjør vi det?
Foruten Valkyrien Allstars som også er gjennomgangsorkester på hele produksjonen, deltar følgende artister: Moddi, Viggo
Sandvik, Solveig Slettahjell, Aissa Tobi, Sudan Dudan, Trond Granlund og Oslo Fagottkor.
Plata utgis i anledning NOPAs 75 årsjubileum. NOPA er foreningen til Norske komponister og tekstforfattere. Følgende
forfattere har levert nye bidrag til gamle melodier: Hans Rotmo (”Det stig av hav eit oljeland” m.fl.), Håvard Rem (”Deilig er
Norden”), Gro Dahle (”No ser eg atter slike ostehyller” m. fl.), Jon Fosse (”Gode, gode venen min”), Ingvar Hovland (”Bli hos
meg”) og Erik Hillestad (”Å velstand, velstand”). Sistnevnte forfatter er også ansvarlig for nye ord til nasjonalsangen, som i ny
tapning heter ”Ja, vi elter dette landet”.
Kan vi snakke om å eie et land i en tid hvor mennesker har mange tilhørigheter og mange kulturer i blod og sjel? Er et land
fritt når grensene er stengt for de fleste? Omfavner Norge mangfoldet når vi fører en streng innvandringspolitikk og ny
teknologi hemmer livskraftig bredde i kulturlivet?
Disse spørsmålene reises gjennom denne innspillingen, som foregikk i den gamle stortingssalen på Bygdøy, i det rommet
hvor ideen om Norge ble utmeislet i lovform i tiden 1814 til 1854.

Albumet er en politisk brannfakkel i forhold til norsk identitet, samtidig som det anfekter troen på at
kunst og spesielt musikk skal være gratis tilgjengelig for publikum over nettet. CD’en vil være i salg til
en pris som ligger på det nivået en CD lå på i 1990. Den kan lastes ned låt for låt, men blir ikke lagt ut for
strømming før ett år etter utgivelsen.
Varenr: FXCD 380 | Pris: 1 CD Q | Strekkode: 7029971123801 | Label: Kirkelig Kulturverksted

Steinar Raknes - Stillhouse (cd & vinyl)
Steinar Raknes er en av Norges fremste jazzbassister og
låtskrivere. Med sin uredde og eksplosive spillestil, blir han ofte
sammenlignet med den legendariske bassisten Charles Mingus.
Raknes er kjent gjennom sitt arbeid som komponist og musiker i den prisbelønte
jazz trioen Urban Connection og for sitt samarbeid med artister som Chick
Corea og Bobby McFerrin. Han spiller i en rekke fremtredende norske jazzband;
blant annet The Core, Ola Kvernberg Trio og SKAIDI, i tillegg til sin egen kvartett
Steinar Raknes Quartet.

CDen Stillhouse slippes i mai 2012 og er Steinar Raknes debut CD
som vokalist, der han akkopagnerer seg selv på kontrabass.
Stillhouse betyr hjemmebrenneri, - bassisten har spilt inn hele
plata hjemme i sin egen stue.. Raknes har lagd et enestående
uttrykk i kombinasjonen kontrabass og vokal, der han spiller egne låter og coverlåter i americanatradisjon.
Sjanger: Americana
CD Varenr: RR 501 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041884925013 | Label: Reckless Records
LP Varenr: RR 502 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041884925020 | Label: Reckless Records
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Forhåndsordre fredag 25.05
Berserk Bastards - Sailing away
Sangene på Sailing Away ble til om bord på seilbåten Berserk.
Fred (Fredrik Andreas Juell), som er frontmann i Berserk
Bastards, var kokk på skuta som seilte fra Puerto Rico i Karibia og
gjennom Nordvestpassasjen. Dokumentaren ble senere vist på
NRK, og vant også Gullruten i kategorien, beste dokusåpe. Her
inviterte de likså godt de mednominerte «Tangerudbakken» med
på scenen i Grieghallen og ga prisene videre til dem. Kontakten
med Tangerudbakke-gjengen har både Jarle og Fred opprettholdt
På turen skrev Fred og Steve Lapierre alle sangene til albumet.
Fred møtte Steve første gang på Marina Hemmingway på Cuba.
Låtskriverne Fred og Steve lot seg inspirere av havet og livet
ombord, og jammet frem låter, riff og melodier med den karibiske
sola i ryggen og lokal rom på nattbordet. Etter diverse sing along
versjoner på dekk gjennom resten av ekspedisjonen, fant låtene sin naturlige form både lyrisk og
melodisk. Etter den vellykkede, men ekstreme seilasen, fortsatte Fred med å reise verden rundt for å
spille inn låter til albumet. Innspillingene ble gjort i Havanna, Boston, Nashville, Praha og Oslo.
Vinteren 2010 fortsatte arbeidet med å ferdiggjøre låtene. Berserk Bastards dro til Praha og Sono Records, et studio som har
jobbet med bl.a. David Bowie, Linkin Park, Limp Bizkit, Living Colour og mange andre kjente internasjonale artister. Med
produsent og lydtekniker Milan Cimfe og strykere fra Praha Symfonikerne ble albumet finurlig skrudd sammen. Musikken
bærer preg av omgivelsene den ble skrevet i, og kan ikke bli beskrevet som annet enn god gammeldags piratmusikk som
fenger og innbyr til fest.

Tittelsporet "Sailing Away" er en hyllest til de som aldri kom tilbake etter den forrige Berserk seilingen.
Denne sangen ble også fremført i minnestundene til de to norske som omkom.
Berserk Bastards er; Fredrik Andreas Juell – vokal, Luis Landa-Schreitt - trommer/perk, Daniel Kjølsrud
– bass/vokal, Bjørn Magne Hansen - akk gitar/vokal, Stein Bull-Hansen - el gitar/vokal, Kim A. Modalsli –
trekkspill/piano/vokal, Bo Anders Holm – fele/vokal, Brage Rognlien – trombone/vokal
Gjesteartister/kor; Michael Krohn (Raga Rockers), Bjørn Müller (Backstreet Girls), Petter Pogo (Jokke
og Valentinerne), Bebe Risenfors (Tom Waits), Alex Rosen, Dr. Erik m.fler.
Sjanger: Rock/vise/folk
Varenr: NRCD 00067 | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 5707235000670 | Label: Nordic Records

Marie Klåpbakken - Framtida
Bak navnet Marie skjuler det seg en energisk felespillende og
syngende frøken fra Gudbrandsdalen. Hun har bl.a. gjort seg
bemerket gjennom duoen Marie & Julie på TV2s “Norske talenter”,
“Hver gang vi møtes på TV2”- våren 2012, sammen med FRIKAR,
og ikke minst som Helene Bøksles faste felespiller. Marie satser
for tiden alt på sin egen musikk. Marie og hennes eminente band
blander elementer fra folkemusikken med en god dose lekenhet,
og leverer tekster som gir publikum en fengende og ærlig
opplevelse.
“Hun har en utstråling, tilstedeværelse og inderlighet som bidrar til at musikken
får vinger" (Helene Bøksle) ”Marie Forr Klåpbakken på Herr Nilsen er Narum,
Odd Nordstoga & Vamp i ett” (Hanne Hoftun, NRK P1)
Marie er platedebutant og storsatsingen til MTG music våren 2012, med plata ”Fremtida”, som hun selv sier skal være en
drømmeverden man kan flykte inn i. Med seg har hun fått Odin Staveland (Vamp) som både musiker og produsent, Torbjørn
Økland (Vamp) og Chris Wolfe Holm (Sondre Lerche). Platen er spilt inn i ABC- studio i Etne, med et live-ideal. Det er gjort
mange pålegg som gjør lydbildet variert, originalt og stort - men med akustiske instrumenter. Denne type sjanger av folke- og
pop-musikk går rett inn i norske hjerter. Når det er sagt, blir Marie A-listet på NRK P1 fra uke 19, med den sjarmerende
singelen ”To Unge Vakre”.
Marie har skrevet all musikken til platen selv, utenom en sang som produsenten Odin skrev. Hun legger fokus på at
personligheten hennes kommer frem i musikken, og at lytteren skal kunne kjenne igjen den følelsen Marie hadde da hun
skrev teksten, eller laget musikken. Alle tekster fremføres på nynorsk, og handler om livet, kjærlighet, svik, drømmer og
sommerfugler. “Jeg blir inspirert av artister som tør å vise sine svake sider; som gir meg noe spesielt å tygge på. Om det
ligger i tekstene eller melodiene varierer, men høyst oppe på min inspirasjonsliste pr.dags dato, ligger Maria Mena, Marit
Larsen, Ane Brun og Allison Krauss”, sier den sjarmerende sangfuglen.

Hun har også hatt sine strategiske tanker rundt idéen av plata: “I musikkbransjen er det så utrolig mye
bra musikk at man må klare å skille seg ut om man skal få tilhørere. Jeg ønsket å lage en plate hvor jeg
kunne spille musikk som jeg selv liker å høre på, uten at noen hadde hørt akkurat det samme før. Siden
jeg spiller fele/hardingfele/bratsj også, så blir utrykket fort mer interessant for publikummere. Platen
skal hete “Fremtida” fordi man ikke bør dvele ved det som har vært, heller se videre og fokusere på en
god fremtid full av glede.
Sjanger: Pop
Varenr: MTG 20178 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7056790990543 | Label: MTG
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Mai er korpsmusikkens måned. Vi har korps musikk
Gardemusikken - Norwegian Colours
Med Gardemarsj | Ja, vi elsker dette landet | Kongesangen Gud Signe vårt dyre fedreland | Kong Haakon den VII’s
Honnørmarsj | Kronprins Olav’s Honnørmarsj | Kong Harald V Tyrihans – Ouverture | Eg veit i himmerik ein borg
Bojarenes Inntogsmarsj | Lokk, dans og vise Himmelstuperne | På Vestlandsk Bondestevne | Norge i Rødt Hvitt og
Blått | Holmenkollmarsjen | VIP – fanfare | Lang fanfare | Valdresmarsj

Varenr : NGMF 101 | Pris : 1 CD K

Gardemusikken - Listen to Norway
Med Festmarsj | Alt for Norge | Seterjentens Søndag | Ved Rondane | Høstvise | Hallingdals bataljonsmarsj |
Serenade | Fjellsangen | Solveigs Sang | Sommerstemning | Ut mot havet | Sørgemarsj | Bådnlåt | Bønder i
byen | Rosita – gangar | Bruremarsj | Frudalssleppet | Norsk Turnermarsj

Varenr : NGMF 104 | Pris : 1 CD K

Muntre Musikanter – Karius & Baktus møter dyrene i Afrika
Forsvarets Musikk - Egner 100 År
I forbindelse med Thorbjørn Egner-jubileet har Forsvarets Musikkorps Nord-Norge
spilt inn plate med noen av Egners mest kjente og kjære visesanger, bl. a. Den
Uheldige Mannen, Amandus Dukkemann, Kardemommesangen, Røvervisa,
Pepperkakebakesangen, Papegøye fra Amerika, Kaptein Sortebill m. fl. Sangene skal
også framføres i en familieforestilling samt flere skolekonserter i samarbeid med Rikskonsertene
høsten 2012. Forestillingen tar utgangspunkt i K & B, som seiler rundt i Egners underfundige verden
etter å ha blitt skylt ut i havet på en flåte. De kommer seg til Kardemomme by, Hakkebakkeskogen og
helt til Dyrene i Afrika.
Varenr: 611 54 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7023063611542

Annen viktig marsj musikk.
MM 10012

Marinemusikken

Marche Militaire

1

CD K

MM 10032

Marinemusikken

In the Navy

1

CD K

PSC 1117

Brigademusikken

Norsk Militærmusikk

1

CD K

PSC 1163

Div art

21 Marches for the 21st. Cent.

1

CD K

GRCD 4129

Bodø Domkor

Fagert er landet

1

CD K

NGMF111

Gardemusikken

Alt For Kongen

1

CD K

Vi minner om
Sigvart Dagsland - Villa Nordraak (cd & vinyl)
”Disse varierte sangene har personlighet, mens musikerne ikler dem gevanter
som er en fryd for øret. Man fornemmer et smittende overskudd blant de
involverte. Det er en frydefull, egenartet ledighet i denne musikken. En slags krysning
av kontrollert spontanitet. Denne gang har sangeren låter som hans mektige stemme
fortjener.” - Aftenposten
CD digi Varenr: FXCD 379 | Pris: 1 CD L | Strekkode: 7029971123795
CD jewl Varenr: FXCD 3792 | Pris: 1 CD L | Strekkode: 7029971123795
LP Varenr: FXLP 379 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7029971043796

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
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Fredrik William Olsen - Hver gang æ græv
Ved siden av sitt virke som låtskriver, gitarist og vokalist i Kråkesølv, har Fredrik
William Olsen skrevet et titalls låter som nå får plass på hans første album som
soloartist.
Med akustisk gitar og ettertenksomme og ærlige tekster som fundament, er det et langt mer
nedstrippet uttrykk enn vi er vant til å høre fra Olsen. Albumet er spilt inn i Store Studio i Bodø,
sammen med tekniker Hallstein Sandvin. Bandet består av Terje Berg, Ole-Thomas Kolberg og Bernt Dyrstad, i tillegg til
Fredrik William Olsen selv.

Varenr: BEYOND 20 | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 7090028180207

Fire! With Oren Ambrachi – In The Mouth A Hand (cd & vinyl)
Denne gangen har den svenske supergruppen fått med seg selveste Oren
Ambarchi, en av de mest spennende, kreative og profilerte gitaristene innen ny og
grensesprengende musikk. Fire! er som vanlig Mats Gustafsson (The Thing) på sax,
Fender Rhodes og elektronikk, Johan Berthling (Goran Kajfes) på bass og Andreas
Werliin (Wildbirds & Peacedrums) på trommer. Sammen med Ambarchi fyrer de opp
et heksebrygg av tung, hypnotisk psykedelia med røtter i både rock og jazz.
CD Varenr: RCD 2130 | Pris: 1 CD | Strekkode: 7033662021307
LP Varenr: RLP 3130 | Pris: 2 LP L | Strekkode: 7033660031308

Furze – Psych Minus Space Control (cd & vinyl)
Mens hopen av norges svartmetallgrupper har krøpet ut av sine mørke
nittitallsgrotter og idag selger musikk og merch på globale solskinnsfestivaler,
fortsetter Furze å krølle seg sammen i sitt rede i Utkantsnorge. Der pusser de på sin
særegne blanding av metall, psykedelia og lyden av evigheten. Siden oppstarten i
1988 har Furze sluppet fire fullengdere som har forvirret og fascinert undergrunnen.
Med hvert nye album har de stilt spørsmål ved fundamentet av metall gjennom lyd,
originalitet og en omfattende egenutviklet Furzekosmologi.
CD Varenr: FY 053CD | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7041889500390
LP Varenr: FY 053LP | Pris: 1 LP N | Strekkode: 7041889500406

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

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
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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

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

Last Heat - Last Heat (cd & vinyl)
”Etter noen gode oppvarmingsrunder på vinylsingel, slipper Øystein Franzvåg & co
plata som lett kan bli Årets Norske. Dette er norsk country/soul/ hippie rock av
verdensklasse” - Klassekampen
”Stålkontroll. Last Heat lager musikk for dem som elsker Amerika slik det en gang var.
På en måte er de et ekko fra det beste fra et kalifornisk 70-tall, som de synger på “One
More Time”: “Something´s moving fast, feels like a cold wind from the past»” - Dagens Næringsliv
” «Last Heat» er gjennomført vellydende, steelgitarene griner under melankolske blåsere, gitararbeidet er
utsøkt, og ender opp som solbrun, sandblåst countrysoul, midt mellom årgangs-Jackson Browne og den
siste Ryan Adams-platen” - Dagbladet
”Instrumentalister i særklasse!” - Musikknyheter.no
”Sounden til Last Heat er i særklasse noe av det mest delikate som er gitt ut på plate i Norge i senere tid.
Last Heat har laget et album som møter våren som et av de beste norske album så langt fra 2012” nodealmusic.com
”et country-, rock- og roots-inspirert mesterverk som bare blir bedre og bedre for hver gang du spiller det.
Og dette er debutalbumet!” - Østlendingen
”Dette er rock, av den sorten som både du, faren din og farfaren din kan digge til på biltur.” nymusikkhverdag.blogg.no
CD Varenr: JANSEN 016 | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 7041881381621
LP Varenr: JANSEN 017 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041881381713

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

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
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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
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
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

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
”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
CD Varenr: DELI 001 | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 7041884910019
LP Varenr: DELI 002 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041884910026

Musikkoperatørene AS

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

6/7

Ørkenkjøtt - Ønskediktet
”Sterkt!”
- Fædrelandsvennen
”Imponerende på mange måter”
- Varden
CD Varenr: NRCD 00057 | Pris: 1 CD LS | Strekkode: 5707235000571
LP Varenr: NRLP 00063 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 5707235000632

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

Kommende utgivelser
release_dato
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
25-mai-12
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
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
01-jun-12
08-jun-12

bestnr
2776644
3DB016
ACD5061
BDR7002
BDRLP088
BLGCD019
DIG008CD
DIG008LP
EM91
HCD7264
HIA039
HW1202
MERE007
MERE008
ODDCD235
RFAC37
SMLCD219
SNAXCD0112
NRCD00067
MTG20178
BE212
DPP513
EM67
EM97
GRCD4396
GRCD4398
KBLCD0212
KBLLP0212
ME013CD
ME014LP
NGMF117
PSC1302
STI05
STI05LP
TERMOCD010
DIVRECLP021
COD009
DACD613

08-jun-12 JANSEN020
08-jun-12
15-jun-12
15-jun-12
22-jun-12
22-jun-12
06-jul-12
03-aug-12
24-aug-12
31-aug-12
31-aug-12
07-sep-12

MEAU0056LP
ACD5067
RFAC34
MEAU0057LP
RFAC38
EDVIN0011
GRCD4329
COD012
DACD591
GRCD4388
PSC1284

artist

albumtittel

Fly Trio
Stene,Håkon
Ugelvik,Ellen
Vishnu & Dagny
Vishnu
Jupiter
Kambodsja
Kambodsja
Brokke,Sigurd
Maurseth,Benedicte
Mossworks
Sordal
Krunglevicius,Ignas
Samkopf,Kjell
Hoff,Sibeth
Amish 82
Plopp
Lucky Lips
Berserk Bastards
Klåpbakken,Marie
Båsmokoret
Storbekken,Eli
Yahya,Recep
Tritulen
Smith-Hald,Robert
Lucky Bullets
Drømmere & Drankere
Drømmere & Drankere
Meg og kammeraten min/HGH
Meg og kammeraten min/HGH
Gardemusikken
Tromsø Ch.O/Holthe/Dan Styffe
Kuhmunen,Lars-Ánte
Kuhmunen,Lars-Ánte
Rhys Marsh and the Autumn Ghost
Farmers Market
Pipedream
Kalvik,Finn

Year of the snake
TBA (Solo perk, Hagen/Lucier/Cicilliano)
Serynade
Run River Run
Outskirts of love
Atlantis
Year One
Year One (vinyl)
Munnharpe
Rosa i Botnen II
Zelter Strasse
Pale Horse Waiting
Confessions
Burragorangian Stones (79 min, 2003)
Skipper Skuteløs
So we must be apart
Skumle tøfler
Mountain Dust
Sailing away
Framtida
Skjømmingsmesse & Caritas (Bodvar Moe)
Songen Til Fløyta
The East meets the West
Tritulen
Thou Mayest
Dead Man's Shoes
Båten blir til mens du ror
Båten blir til mens du ror (VINYL)
Det e'kke bra før det er dårlig
Det e'kke bra før det er dårlig (VINYL)
Congratulation
Perspectives (69°42', North 19°00' East)
Somás muittut
Somás muittut (VINYL)
Blue Hour,The
Slav to the rythm (VINYL)
Breathe in the air
Sommersangeren

Wind

Sleep (10" VINYL)

Now we've got members
Hagen,Gura Kleven/Sara Chen/M.Ålien m.fl
Hex,The
Koppen
Snøskred
Larkin Poe
Div art
Grinding Fortune
Sørensen,Per Øystein
Kampestuen,Tove
Swedish Chamber Orchestra

Teleologies
by nine - for nine
Bringing guns to a knifefight
Good Kopp Bad Kopp
We are
Thick as Thieves (special ed.incl DVD)
På en grønnmalt benk i Rio (Otto Nielsen
Inconsideracy
Master of Imperfection
Nederlag
Compl Orch works of Beethoven, vol 11
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label
CD
CD
CD
SINGEL
LP
CD
CD
LP
CD
CD
SINGEL
CD
DVD
CD
CD
DIG
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
LP
CD
LP
CD
CD
CD
LP
CD
LP
CD
CD

ECM
+3dB
Aurora
Big Dipper Records
Big Dipper Records
Bolage
Diger Distro/Diverse
Diger Distro/Diverse
Etnisk Musikklubb
Heilo
How is Annie
HW Records
Mere Records
Mere Records
Norsk Noteservice
Riot Factory
Schmell
Snaxville Recordings
Nordic Records
MTG
Bergland Production
Echofisk
Etnisk Musikklubb
Etnisk Musikklubb
Grappa
Grappa
KBL Music
KBL Music
ME
ME
NGMF
Simax Classics
Stierdna
Stierdna
Termo Records
Division Records
Codfather Records
daWorks
Jansen
LP
Plateproduksjon
LP
Metronomicon Audio
CD
Aurora
LP
Riot Factory
LP
Metronomicon Audio
SINGEL Riot Factory
CD
Edvins Records
CD
Grappa
CD
Codfather Records
CD
daWorks
CD
Grappa
CD
Simax Classics
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