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Lucky Bullets –
Dead Man's Shoes (cd & vinyl)
Det startet med en Negroni, en bar og en prat... Og nå er de klare
med sitt ferske album ; "Dead Man"s Shoes" og ikke minst for å
sette standaren for norsk rockabilly.
For å gå tilbake til Negroni"en .... Jimmy Dapper som i 2006 var ny
i Oslo, møtte vokalist, bartender, morromann, Tank Harvey der
disket opp drinker på løkkas cocktailbar " Barboca". De to andre
lusket rundt i området og plukket opp av duften av gin og bær.
Ace Dynamite med nyinnkjøpt bass og tidligere kjennskap til
Harvey. Butch Comet var kokken som med rett krydder la den
fullendte sounden til bandet.
Et eventyr. Mange kjenner igjen disse unge mennene fra Melodi Grand Prix 2011 hvor de deltok med låten "Fire Below". Etter
å ha tenkt "hvorfor ikke" stod de plutselig på scenen og slo til med 3.plass i finalen. Et eventyr av bragd fra et band med
snevert innslagsfelt.
Dette ble den nye starten og bandet turnerte land og strand for å dekke behovet publikum og arrangører ville ha. Utlandet
merket seg dette og når de først trodde de hadde solgt seg tok europas største autentiske rockabillyfestival kontakt og booket
dem inn til storscenen. Nok en gang det første norske rockabilly band til å spille på en slik scene.

"Dead Man"s Shoes" er en intrikat plate, stappfull av referanser og nyvinninger fra en svunnen tid.
Sjanger: Rockabilly
CD Varenr: GRCD 4398 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662043989 | Label: Grappa
LP Varenr: GRLP 4398 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7033661043980 | Label: Grappa

Benedicte Maurseth / KNUT HAMRE - Anima
For fem år siden ga hardingfelespillerne Benedicte Maurseth og
Knut Hamre ut CD/DVD utgivelsen ”Rosa i botnen” - et
nybrottsarbeid innen norsk folkemusikk. Maurseth og Hamre tok
på utgivelsen i bruk hardingfeler laget på 16. og 1700 – tallet av
Ole J. Jaastad, Isak Nielsen Skaar (Botnen) og Trond Flatebø frå
Hardanger. Det var første gang at disse gamle felene, som til
daglig befant seg trygt forvart på muséer og i samlinger, ble tatt i
bruk på en innspilling. Utgivelsen ble hyllet av et samlet
kritikerkorps da den kom. VG trillet en sekser på terningen og
kalte
den
”en
av
tidenes
vakreste
og
sterkeste
hardingfeleplater.”På albumet ”Anima” (sjel) viderefører Maurseth
og Hamre prosjektet som startet på ”Rosa i botnen”. Også denne
gangen pusser de støv av gamle hardingfeler. Denne gangen får vi i tillegg for første gang anledning til
å høre den eldste norskbygde fiolinen, laget av Trond Flatebø i 1746. Med seg på Anima har de to
invitert to klassike utøvere som har spesialisert seg på å spille på instrumenter fra samme tidsepoke.
Tyske Elisabeth Seitz spiller tympanon (hakkebrett), og belgiske Philippe Pierlot spiller viola da gamba.
Begge er blant de fremste på sitt felt. Den originale musikeren og komponisten Nils Økland spiller feler og viola d´amore på
albumet, men har også bidratt med nyskreven musikk. Maurseth og Hamre har bestilt verket ”5736”. Navnet kommer fra
Hamres hjemkommune Granvin sitt postnummer og verket sidestilles på albumet med slåttemusikk og tidlig barokkmusikk av
bl.a Henry Purcell og Tobias Hume.

”Anima” kommer innpakket i et vakker omslag designet av Rune Mortensen, med malerier av Els
Geelen. I det omfattende teksthefte skriver førsteemanuensis Bjørn Aksdal et informativt essay om
felemakerne Isak Nielsen Skaar og Trond Flatebø.
Sjanger: Folkemusikk
Varenr: HCD 7264 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662072644 | Label: Heilo

Musikkoperatørene AS

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

1/12

Levi Henriksen/Thomas Mårud m/Bra Landse
- Langt sakte tog
Få ting er mer myteomspunnet og besunget innen rock, countryog bluemusikken enn toget. Toget som tar deg av sted, toget som
tar deg hjem, toget som er med på å sette livet ditt i bevegelse
selv om du ofte ikke kommer deg lenger bort enn tilbake. Og mens
mange av de klassiske temaene fra rockemusikken i 2012 har fått
noe lett datert over seg, fortsetter toget å være like tidløst. Så
lenge det finnes folk som fortsetter å plukke opp gitarer, vil det
alltid finnes sanger om tog og den dragningen det har på folk som
ønsker seg et helt annet sted.
På Levi Henriksen og Thomas Måruds fjerde plate «Langt sakte tog» er toget
den røde tråden. «Langt sakte tog» er den andre plata der Henriksen/Mårud har
med seg sine backingmusikere i Bra Landsens Folk, og nettopp navnet på dette bandet – hentet fra en novelle skrevet av
dronningen av sørstatsgotikk, Flannery O’Connor – sier mye om innstillingen på dette albumet både når det gjelder å skrive
tekster og tenke musikk. Plata er spilt inn på Varalden Samfunnshus på Finnskogen, og søker akkurat som flere av The Band
og Rolling Stones sine utgivelser og dyrke det å gå i et slags kunstnerisk eksil, til å meisle ut rockemusikk som tydelig er
preget av omgivelsene og måten den ble spilt inn på.

Sjanger: Rock
Varenr: GRCD 4405 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 703366204405 | Label: Grappa

Robert Smith-Hald - Thou Mayest
Norsk Amerikanske Robert Smith-Hald debuterte til glitrende
anmeldelser med indiealbumet “Innocence Said” I 2009 med
terningkast 5 i Dagblad, hyppig radiorotasjon og hedersplass i
NRK musikkjournalist Bård Ose's bok “De 100 beste plater fra
Bergen”. Robert følger dette nå opp med det eksplosive albumet
“Thou Mayest” spilt inn i 16 Ton Studio i Nashville Tennessee.
Albumet i Americana sjangeren (Folk-rock) slippes 1 juni av
Grappa.

Sjanger: Rock/folk
Varenr: GRCD 4396 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662043965 | Label: Grappa

Eli Storbekken - Songen Til Fløyta
Førti år etter at hun debuterte på kassett med Egil Storbekken
hyller hun sin far med utgivelse av hans viseklassikere i ny og
bearbeidet innspilling. Eli har med seg eliten av Norges frimodige
folkemusikere med bred erfaring fra genreoverskridende
musikalske prosjekter. Hun leverer elleve rendyrkede retroviser i
en akustisk, vakker og ærlig produksjon.
Songen til fløyta er basert på Egil Storbekkens melodier til dikt skrevet av Einar
Skjæraasen, Bjørn Øyan, Kjell Åsen, Annar Eggen, Åsmund Sveen og Ola
Jonsmoen. Melodiene er skrevet i 1970-tallets visetradisjon, og er bearbeidet av
Eli og produsent Georg Buljo (Mari Boine, Niko Valkeapää m.fl.). Eli Storbekken
er en av landets mest etablerte og erfarne folkesangere. Hun har mottatt en
rekke musikkpriser og har en lang og variert karriere innen folkemusikk og andre
musikkgenre. tidligere har hun utgitt 3 soloplater og medvirket på 12 innspillinger.

Eli Storbekken har vært musikalsk leder for ”Maridalsspillet” (2002-2008) og underviser i folkesang ved
Ole Bull Akademiet på Voss og ved Universitetet i Oslo.
Sjanger: Folkemusikk
Varenr: DPP 513 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041888051329 | Label: Echofisk
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Jupiter - Atlantis
Etter flere år med lite aktivitet er den svensk/norske, Hammonddrevne kvartetten Jupiter klare med et flunkende nytt album.
Atlantis er spilt inn i det legendariske svenske studioet med
samme navn, med den fabelaktige Janne Hansson bak spakene,
og den tett samspilte komboen tolker komposisjoner av Stubø,
Kullhammar og Nickelsen med vidåpne ører og plenty med energi.
Jupiter er tilbake!
Jonas Kullhammar - saksofoner
Håvard Stubø - gitar
Steinar Sønk Nickelsen - orgel
Magnus Forsberg - trommer

Sjanger: Jazz
Varenr: BLGCD 019 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041880601928 | Label: Bolage

Pipedream - Breathe in the air
Pipedreams debutplate "Breathe In The Air" leder deg gjennom et
landskap av episke melodier hvor tidvis progga og pompøse
rytmer lystig danser sammen med popens catchy driv.
Krydret med inspirasjon fra band som The Killers, Mew, Billy Talent, Radiohead
og Muse pumper bandet ut store riff og stadion-refreng, solide rytmer og vakre
melankolske melodier som i sin helhet blir et stødig og fengende 12 spors album
på snaue 50 minutter. Etter kritikerroste opptredener på by:Larm og som support
for britiske The Wombats og norske Team Me, har Pipedream allerede spilt seg
varme i trøya både i Norge og i England. Det lover godt for Norges
konsertscener utover i 2012!

Sjanger: Rock
Varenr: COD 009 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041880420093 | Label: Codfather Records

Anne Gravir Klykken –
Jeg har vel ingen kjærere
Anne Gravir Klykken er nå ute med sitt nye album ”Jeg har vel
ingen kjærere.” Denne utgivelsen byr på varme, leikne og triste
viser i en visesjanger med sterke preferanser til folkemusikk og
country.
Her finnes egenkomponerte sanger, nyskrevne melodier til gamle
bygdevisetekster, norske oversettelser av bl.a Dylan og Parton og
tradisjonelle skillingsviser.
Klykken og hennes elegante band inviterer inn til stemningsfullt ærlige
arrangementer og formidling av tekst og melodi rett fra hjertet.

Sjanger: Folk
Varenr: PBM 1201 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041885611014 | Label: Plush Badger Music

Tromsø Kammerorkester/Holthe/Dan Styffe –
Perspectives (69°42', North 19°00' East)
Debut-utgivelse fra Tromsø kammerorkester med Webern, Pärt,
Kurtág, Högberg og Lutosławski.
Tromsø Kammerorkester, Norges eneste fulltids kammerorkester,
presenterer her sin aller første CD-utgivelse. På utgivelsen
'Perspectives (69°42', North | 19°00' East)' viser orkesteret seg
som en førsteklasses fortolker av det moderne klassiske
repertoaret.
De tre første verkene hører absolutt mørketiden til, på mange måter. Fünf Sätze er
Weberns første atonale verk, opprinnelig skrevet for strykekvartett. Pärts Cantus in
Memoriam Benjamin Britten er et sørgestykke over den engelske komponistkollegaen
Benjamin Brittens bortgang i 1977. Kurtágs betagende Aus der Ferne III fra 1991 avslutter
avdelingen.
Högbergs kontrabasskonsert slår inn over sanseapparatet som en rytmisk og sprelsk midnattssolstorm av vitalt musikanteri. Verket
er komponert for og tilegnet kontrabassisten Dan Styffe som selv har vært med på å utforme det svært virtuose, fysisk krevende og
dynamiske solopartiet. Witold Lutosławski legger vekt på lange, horisontale linjer i Musique funèbre, som i likhet med Pärts Cantus er
sorgtung musikk til minne om en beundret komponistkollega.

Sjanger: Klassisk
Varenr: PSC 1302 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 7033662013029 | Label: Simax Classics
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Sibeth Hoff - Skipper Skuteløs
Skipper Skuteløs er prosjektet musikeren og komponisten Ståle
Hoff aldri rakk å gjennomføre. I en alder av 34 år fikk han
sykdommen MS, og sommeren 2010 døde han som følge av
sykdommen, 47 år gammel.
Ståle var musiker og sønn av
visekunstneren Trygve Hoff, som han spilte og turnerte med frem
til han startet å lage sin egen musikk. I 2007 bestemte søsteren til
Ståle, Sibeth, seg for å sette i gang prosessen med å spille inn
Ståles musikk. De neste fire årene gikk på å lage demo, søke
penger og gjennomføre innspillingen.
Sibeth Hoff har jobbet profesjonelt som artist siden hun gikk ut av teaterskole i
Wales i 1992. Hun jobbet fem år som frilanser i London, sang på Festspillene i
Nord Norge med konsertforestillingen om sin far ”Hoff Ubarbert – en røff remix
av Trygve Hoff”, spilte en av Kalenderpikene på Oslo Nye Teater, og jobber
også med å holde kurs for næringslivet i kommunikasjon og presentasjonsteknikk, for å nevne noe.

Sjanger: Visepop
Varenr: ODDCD 235 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 9788280891761 | Label: Norsk Noteservice

Lars-Ánte Kuhmunen - Somás muittut
Lars Ante er fra Kiruna og er reindriftsutøver. Han begynte sin
sang og joike karriere allerede som 5 åring med opptredener for
familie og venner. Sin første offentlig opptreden gjorde han som
12 åring. Siden da har han gjort uttalige opptredener både i inn og
utland.
Sin første cd gjorde han i 2005 ”Birrasis” som han bl.a fikk folkelarm prisen
(Norwegian folk music award) for samt meget gode kritikker i pressen. Nå i disse
dager lanserer Lars Ante en ny cd, men denne gangen som sanger. Med
selvskrevne tekster og melodier innpakket i 60-70 talls arrangementer produsert
og arrangert av den kritikerroste mesterprodusenten Tobias Fröberg samt låten
”No Ale ”som er fundamentet for et sammarbeid med Johnossi har dette blitt en
røff og ”catchy” plate med sterke politiske, men også underfundige og poetiske
tekster. Tidsaktuell cd i retro drakt og med fenomenal lydproduksjon både for den oppvoksende generasjon og for dem som
måtte la seg forføre i nostalgiens ånd. Dette er en plate som anbefales på det varmeste. En komplett og gjennomført stilren
plate.

Sjanger: Samisk
Varenr: STI 05 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041888630524 | Label: Stierdna

Sigurd Brokke - Munnharpe
“Etter at eg i mange år har granska eldre arkivopptak med
munnharpespel, har eg dei siste åra konsentrert meg mest om å
leite etter anna folkemusikk-stoff frå Setesdal som òg kan vere
høveleg å bruke på dette instrumentet. Eg har no spela inn ei plate
som inneheld mange ”nye” munnharpeslåttar og anna "nytt"
tonestoff, basert på fele- eller vokaltradisjonen. For slåttane har
det ikkje alltid vore eit mål å lage så nøyaktige
munnharpeversjonar av feleslåttane som råd er. Dei to
instrumenta er ulike på mange vis, så eg kjenner meg ikkje heilt
bunden til feletradisjonen. Slik har det nok òg vore i eldre tid. På
gamle arkivopptak kan ein finne munnharpeformer som er
temmeleg ulike feleformene frå same området. Samstundes finn
ein munnharpeslåttar som inneheld element frå fleire ulike feleslåttar. Daniel Sandén-Warg deltek på
plata som gjesteartist, med fire slåttar på hardingfele.Det fylgjer òg med ein ”bonus-CD” til utgjevinga.
Her er det berre munnharpespel. "Bonusplata" vart spela inn samstundes med "hovudplata" og
inneheld nye versjonar av slåttar eg tidlegare har gjeve ut. Heftet inneheld informasjon om alle slåttane
og stevtonane på platene.“ - Sigurd
Sjanger: Folkemusikk
Varenr: EM 91 | Pris: 2 CD EX | Strekkode: 7041885309126 | Label: Etnisk Musikklubb
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Steve Kuhn - Wisteria
Visdom og vemod henger sammen i "Wisteria", tittelsporet på
dette albumet. Låten ble skrevet av Art Farmer og tar oss tilbake til
tidlig 60-tallet, da både Steve Kuhn og Steve Swallow spilte i
Farmers band. De to har også jobbet sammen ved flere
anledninger siden. Swallow spilte på Kuhns klassiske "Trance"
album; Kuhn spilt på Swallow´s "Home" og "So There".
Trommeslager Joey Baron har tidliger blitt hørt med Kuhn på ECM
platene "Remembering Tomorrow" og fantastiske hyllestplaten
"Mostly Coltrane".
Dette nye albumet tar oss tilbake til låter som først ble utgitt på det strykerdominerte
albumet "Promises Kept", men i tillegg til vakre ballader er det også litt heftig bop. Alt i alt
blir vi presentert for et variert program som trioen synes å seile gjennom nærmest
uanstrengt, det skapes en behagelig illusjon om at denne krevende musikken nærmest spiller seg selv.

Sjanger: Jazz
Varenr: 279 4578 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 0602527945781 | Label: ECM

Nyhet vinyl
Pelbo - Days of Transcendence (vinyl)
Days Of Transcendence er spilt inn under mørke skyer i et
piskende regnvær og framstår som en gnistrende silhuett av et
band som prikker inn toppformen så til de grader - og vil trolig
overraske de fleste som hadde sett for seg hvordan denne plata
kom til å bli. Plata fanger Pelbo slik Ine Hoem (vokal), Kristoffer Lo
(tuba) og Trond Bersu (trommer) har formet Pelbo til: Skummel,
mørk og kompromissløs, men med et stramt grep rundt det som
alltid har vært sentralt: pop-melodiene.
Etter et godt mottatt debutalbum fulgte 80 konserter i inn og utland, en
Spellemannprisnominasjon og et konstant vedheng som et av landets mest
lovende og spennende band. Når støvet hadde lagt seg låste Pelbo seg inne i
mørke kjellere og støvete øvingsrom for å lage det som har blitt til Days Of
Transcendence. Debutplata imponerte mange, og kunne blitt retningsgivende for
den neste. I stedet for å satse på det trygge, kjente og sikre dro Pelbo ytterst i havgapet, bosatte seg på en øy midt i stormen,
frigjorde seg for alt som hadde vært og starta på nytt.

Days Of Transcendence er spilt inn i Ocean Sound Recordings, produsert og mikset av Stian Westerhus
med Pelbo og mastret av Helge Sten. De prisvinnende CD og LP-omslagene kommer i et håndtegnet
cover av Skurktur. LP-utgaven gis ut i et dobbel gatefold-cover og sporene er fordelt over to plater.
Albumet er presset på 180 grams tung vinyl som spilles på 45 rpm.
Sjanger: Rock
Varenr: RFAC 25LP | Pris: 2 LP L | Strekkode: 7041880839253 | Label: Riot Factory

Skada Vara - Et Apeliv
Skada Vara er et Tromsøbasert band som spiller en eksplosiv mix
av ska, punk og reggae. Bandet er kjent for sin energiske og svært
dansbare musikk, konserter med full trøkk og upåklagelig god
stemning. Med sine syv fargerike medlemmer av svært forskjellig
musikalsk bakgrunn, lanserer de sammen sin første EP, Et Apeliv.
Bandet demonstrerer hvordan jamaikanske tradisjoner kan
overføres til ramsalt poesi og hardtslående rytmer som kan få selv
den mest fastfrossede til å røre på skanken. Budskapet om
samhold, omtanke og livsglede i en verden hvor vi alle er skada
vara gjennomsyrer et poetisk skeivt blikk: livet er hardt men å, så
herlig! De har siden sin første konsert i Tromsø (under
Midnightsun Splash 3 i 2009) kjørt på med flere konserter i
hjembyen og i landsdelen for øvrig. Blant annet Karlsøyfestivalen 2010/2011 og fjorårets Frenders
Festival.
Med sitt særegene preg, sin bunnsolide rytme seksjon, nordnorske tekster samt en suveren blåserekke, spiller de IshavSka
slik du aldri har hørt før..

Sjanger: Rock
Varenr: BAD 10 | Pris: 1 CD ES | Strekkode: | Label: Badlands
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Forhåndsordre fredag 08.06
Finn Kalvik - Sommersangeren
Sommersangeren Finn Kalvik med nytt album fredag 8. juni
- inkluderer ny singel sammen med Øystein Sunde og Lillebjørn
Nilsen
Finn Kalvik forteller at ideen til dette albumet kom fra en eldre man
som oppsøkte han etter en konsert i Kragerø for et par år siden:
"Han stoppet meg på vei inn i garderoben og sa; “Finn, hvorfor
samler du ikke alle sommersangene dine på én plate? Du er jo
selveste sommersangeren, du”!" Bare noen dager senere
bestemte han seg for å samle de mest kjente sommersangene
sine på ett album, men det skulle ikke bare være gamle
innspillinger. Halvparten av det nye albumet er helt nye
innspillinger gjort det siste året i Oslo. Blant de syv helt nye
innspillingene på albumet er "Feriebrev", en låt som kom ut kun som singel i 1974, og som fikk en heller
dårlig behandling i studio den gang. Denne ville Finn gjøre på nytt og denne gangen har han fått sine
gamle venner Øystein Sunde og Lillebjørn Nilsen med i studio for å gjør den sammen med han. Albumet
har også en helt nyskrevet sommersang; "Sol inne, sol ute", som han har gjort sammen med Øystein
Sunde. "Veronica" er Cornelis Vreeswijks kjente sang i ny norsk språkdrakt for første gang innspilt av
Kalvik. De to turnerte sammen for en mannsalder siden. De syv andre sangene på albumet er
sommerklassikere fra Kalvik de siste 12 årene. Blant disse er "Sommerøya" og "Livets lyse side" med
fullt symfoniorkester, "Å være barn en sommerdag" med tekst av André Bjerke, "Den ene dagen" med
tekst av Inger Hagerup og "Trøstevise", duetten sammen med Cajsa Stina Åkerström komponert av
ABBAs Benny Andersson. Denne sommeren og høsten blir Finn Kalvik mye å se på konserter i Norge.
Foreløpig TV:
• "God morgen Norge", TV2, 5. juni
• "Allsang på grensen", TV2, 4. juli
• Egen Kalvik konsertshow i Oseberg Kulturhus, fredag 13. juli; "Én kveld i Tønsberg"

Sjanger: Vise
Varenr: DACD 613 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7090002716132 | Label: daWorks

Meg og kammeraten min/HGH –
Det e'kke bra før det er dårlig (cd & vinyl)
Brødrene Martin Hagfors og Håkon Gebhardt, tidligere kjent som
artistene Martin Hagfors og Håkon Gebhardt, også tidligere kjent
som HGH, legger framtida bak seg og platedebuterer som Meg og
kammeraten min.
Brødrene forlater morsgården i Sørpedal, også kjent som Gården i Sørpedal,
eller GIS, der bysten over morfaren, tidligere verdensmester i rottefanging,
sperrer oppkjørselen. Ingenting er bra før det er dårlig for brødrene
Hagfors/Gebhardt.

Begge ble kastet ut av musikalsk barnehage fordi de sang for høyt, og ut av mannskoret fordi de sang
for lavt. Men sammen med dere kan de synge akkurat så høyt og lavt de vil, bare de ikke vekker
ROTTEKONGEN!
Sjanger: Barn
CD Varenr: ME 013CD | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041888610137 | Label: ME
LP Varenr: ME 014LP | Pris: 1 LP O | Strekkode: 7041888610144 | Label: ME
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Musikkoperatørene er svært fornøyd med å distribuere den tyske
kvalitetslabelen ACT i Norge fra 1. juni.
Det er mye oppmerksomhet rundt ACT i jazz- og øvrige kretser for tiden med fokus på grunnleggeren Siggi
Loch og det faktum at labelen feirer 20 års jubileum i år.
ACT katalogen teller over 250 tilgjengelige titler med E.S.T., Victoria Tolstoy, Nils Landgren, Ulf Wakenius,
Lars Danielsson og selvsagt Bugge Wesseltoft (100.000 solgte av It’s snowing on my piano) som de kanskje
mest kjente navnene for oss i Norden. I tillegg gir de ut i hovedsak europeiske jazzartister av meget høy
kvalitet. Vedlagt ligger en CD sampler med høydepunkter fra ACTs 20 år. I tillegg en komplett katalog i
hendig format og en katalog med fokus på coverkunst.
Den første utgivelsen hos oss blir en plate med norske folketoner/vuggeviser med Bugge Wesseltoft og
Henning Kraggerud. Den skal slippes 22. juni og markeres under Risør festivalen uka etter. Platen slippes i
august i resten av Europa.
Håper vi får til en solid markering i forkant av, frem mot og rundt utgivelsen av Last Spring med Henning og
Bugge.

Vi minner om
Marie Klåpbakken - Framtida
”Solskinns pop, Uttrykksfullt, og med en kyndighet og klokskap som bidrar til å
gi denne plata et sterkt skinn av oppriktighet.” - Dagbladet
”En nydelig debut -Maries fele er like sentral som stemmen hennes – begge
utstråler en inviterende glød som gjør «Framtida» til en oppsiktsvekkende bra
debut.” - VG
”Framtida er nå - Hun kan godt ha ei sikker framtid som folkemusiker, men «Framtida» er sterk nok
til at hun bør klare seg godt som popartist også. Kanskje hun ikke trenger å stå i bakgrunnen lenger
hvis «Hver gang vi møtes» kommer til sesong 3 eller 4 om noen år?” - Dagsavisen
”Inn i framtida -Marie Klåpbakken går inn i framtida med lyse utsikter. Det store publikummet
som liker Vamp, Odd Nordstoga og Helene Bøksle, kan godt komme til å omfavne Klåpbakken også.
Da vet vi hvordan det går” - FVN
”Framtida - Utgangspunktet er folkemusikk med en leken popvri av det fengende slaget. I det hele
tatt en svært sympatisk debut med både særpreg og nerve.” – Hamar Arbeiderblad
Varenr: MTG 20178 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7056790990543

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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Berserk Bastards - Sailing away
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.
Varenr: NRCD 00067 | Pris: 1 CD EX | Strekkode: 5707235000670

Lucky Lips - Mountain Dust
Lucky Lips er et roots-orientert akustisk band, bestående av fire gutter og ei frøken.
Med unntak av perkusjon og ukulele ligger bandets instrumentering tett opp mot et
tradisjonellt bluegrassband, dog trekker bandet inspirasjon fra flere andre
musikalske sjangre hva låtskriving angår.
Varenr: SNAXCD 0112 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7071750120143

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?

Varenr: FXCD 380 | Pris: 1 CD Q | Strekkode: 7029971123801

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
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

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
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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

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

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

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
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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

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

Kjetil Husebø - Contradictions
”«Contradictions» er hans første soloalbum i eige namn, og reine pianoimprovisasjonar
pregar albumet mest. Då plasserer han seg også blant ein veksande skare
solopianistar, før han på tittelsporet «Contradictions» tek flygelet med seginn i sitt
elektroniske univers,og dermed oppfyller det tittelen lovar.” - Dagsavisen
Varenr: OSP 002 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 7041880560225
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Kommende utgivelser
release_dato

artist

albumtittel

Goebbels,Heiner
Hagen,Gura Kleven/Sara Chen/M.Ålien m.fl
Båsmokoret
Biosphere
Biosphere
Yahya,Recep
Tritulen
Mossworks

Stifters dinge
by nine - for nine
Skjømmingsmesse & Caritas (Bodvar Moe)
Substrata (VINYL)
N-Plants (VINYL)
The East meets the West
Tritulen
Zelter Strasse

Wind

Sleep (10" VINYL)

Drømmere & Drankere
Drømmere & Drankere
Now we've got members
Krunglevicius,Ignas
Samkopf,Kjell
Gardemusikken
Myhr,Eirik
Div art
Kuhmunen,Lars-Ánte
Rhys Marsh and the Autumn Ghost
Agent Cooper
Farmers Market
Kalvik,Finn
Meg og kammeraten min/HGH
Meg og kammeraten min/HGH
Garbarek,Jan
Rypdal,Terje
Hex,The
Violet Dream
Wesseltoft,Bugge/Henning Kraggerud
Koppen
Snøskred
Ugelvik,Ellen
All Included
All Included
Div art
Bolla,Gabór
Schriefl,Matthias
Larkin Poe
Div art
Grinding Fortune
Stene,Håkon
Stene,Håkon
Olsen,Morten
Sørensen,Per Øystein
Kampestuen,Tove

Båten blir til mens du ror
Båten blir til mens du ror (VINYL)
Teleologies
Confessions
Burragorangian Stones (79 min, 2003)
Celebration
Lille frø (Lilliseed)
Tweest and Shout 1991-2011
Somás muittut (VINYL)
Blue Hour,The
Running
Slav to the rythm (VINYL)
Sommersangeren
Det e'kke bra før det er dårlig
Det e'kke bra før det er dårlig (VINYL)
Dansere (Stenson,Danielsson,Christe…
Odyssey - In Studio & In Concert
Bringing guns to a knifefight
Distant Voices, Lonesome Clouds
Last spring
Good Kopp Bad Kopp
We are
Serynade
Reincarnation of a Free Bird
Reincarnation of a Free Bird (VINYL)
The Act Jubilee Concert
Find Your Way
Six, Alps & Jazz
Thick as Thieves (special ed.incl DVD)
På en grønnmalt benk i Rio (Otto Nielsen
Inconsideracy
Bone Alphabet
Etude begone Badum
TBA
Master of Imperfection
Nederlag

31-aug-12 JANSEN021

Shit City

Welcome to

31-aug-12 JANSEN022

Shit City

Welcome to (VINYL)

07-sep-12 PSC1284
29-okt-12 ACT99009

Swedish Chamber Orchestra
E.S.T. - Esbjörn Svensson Trio

Compl Orch works of Beethoven, vol 11
Live in Stockholm

08-jun-12
08-jun-12
08-jun-12
08-jun-12
08-jun-12
08-jun-12
08-jun-12
08-jun-12

bestnr
4764193
ACD5067
BE212
BIO5LP
BIO6LP
EM67
EM97
HIA039

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

KBLCD0212
KBLLP0212
MEAU0056LP
MERE007
MERE008
NGMF117
PLINGKONG002
POP60
STI05LP
TERMOCD010
VEST04
DIVRECLP021
DACD613
ME013CD
ME014LP
2755178
2794566
RFAC34
SOUL033
ACT95262
MEAU0057LP
RFAC38
ACD5061
SFR001CD
SFR001LP
ACT60152
ACT95292
ACT96702
EDVIN0011
GRCD4329
COD012
3DB015
3DB016
3DB017
DACD591
GRCD4388

label
CD
CD
CD
LP
LP
CD
CD
SINGEL

ECM New Series
Aurora
Bergland Production
Biophon Records
Biophon Records
Etnisk Musikklubb
Etnisk Musikklubb
How is Annie
Jansen
LP
Plateproduksjon
CD
KBL Music
LP
KBL Music
LP
Metronomicon Audio
DVD
Mere Records
CD
Mere Records
CD
NGMF
DIG
Pling Kong Recordings
LP
Perfect Pop Records
LP
Stierdna
CD
Termo Records
DIG
Vestkyst Records
LP
Division Records
CD
daWorks
CD
ME
LP
ME
CD
ECM
CD
ECM
LP
Riot Factory
LP
Sellout! Music
CD
ACT
LP
Metronomicon Audio
SINGEL Riot Factory
CD
Aurora
CD
Stone Floor Records
LP
Stone Floor Records
CD
ACT
CD
ACT
CD
ACT
CD
Edvins Records
CD
Grappa
CD
Codfather Records
CD
+3dB
CD
+3dB
CD
+3dB
CD
daWorks
CD
Grappa
Jansen
CD
Plateproduksjon
Jansen
LP
Plateproduksjon
CD
Simax Classics
DVD
ACT

Musikkoperatørene AS
Håkon Gjesvik
Erik Jansen
Tomas Linnes
Øyvind Sauarlia

Daglig leder
Selger
Selger/Eksport
Selger
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Tel: 23 31 01 21
Tel: 23 31 01 24
Tel: 23 31 01 25
Tel: 23 31 01 27

Mob: 900 823 03
Mob: 988 117 11
Mob: 970 972 09
Mob: 482 854 10

hg@musikkoperatorene.no
ej@musikkoperatorene.no
tl@musikkoperatorene.no
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