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Bugge Wesseltoft & Henning Kraggerud Last spring
Vi er svært stolte av å presentere en virkelig musikalsk godbit.
Bugge Wesseltoft, en av de viktigste utøverne på den europeiske
jazzscenen, møter her en av de mest etterspurte klassiske
fiolinistene i verden, Henning Kraggerud i vakkert samspill rundt
norske folketoner og vuggeviser.
Musikerne dedikerer seg til norsk tradisjonsmusikk og gir oss assosiasjoner til
lyse, lange sommernetter, mørk melankoli, lystige danser og romantiske kvelder.
De spiller med ro og en kjærlig tilnærming til stoffet og toneberører den norske
folkesjela med stor intensitet.
Platen er produsert av ACT grunnlegger Siggi Loch og innspillt i legendariske Rainbow Studio med maestro Jan Erik
Kongshaug bak spakene.
Siggi sier om platen: ”Wesseltoft brings out the true beauty of the piano with an intimate sound language, the art of subtle
variations and a pronounced dramaturgy. Kraggerud is an artist of exquisite musicianship and an innovative improviser, who
combines an unusually sweet tone and beauty of expression with impressive virtuosity.”

Bugges oppfølger på ACT, til labelens bestselgende album noensinne “It’s snowing on my piano”, er
som forgjengeren tidløs, bevegende, lyrisk og full av sjel og følelser, simpelthen nydelig.
Sjanger: Jazz
Varenr: ACT 95262 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 0614427952622 | Label: ACT

Jon Balke - Magnetic Works 1993-2001 (2CD)
Denne 2-CD antologien satt sammen med Jon Balke, inneholder
musikk fra en trilogi av album laget i perioden 1993 til 2001 av
Magnetic North Orchestra. Vi møter den en kjerne av musikere
med Audun Kleive og Anders Jormin som ensemblets pulserende
motor og Morten Halle, Per Jørgensen og, senere, Arve Henriksen
som de ledende melodiske improvisatørene.
Integreringen av strykere var et sentralt element i musikken, og den bandet tok i
bruk svært profilerte musikere. Balke: "Min agenda etter at jeg forlot Oslo 13 var
å jobbe min vei rundt det overveldende storbandsoundet som karakteriserer et
stort improvisere ensemble. Inspirert av Gil Evans, Claus Ogerman og Oum
Khalsoum, så jeg muligheten for hente inn mine favoritt musikere i en lydbilde
som kan vikle seg rundt mine kompositoriske ideer. "Antologien inkluderer
musikk fra Magnetic North sine ECM album "Further" og" Kyanos" men vi får også høre ni låter fra albumet “Solarized "
tidligere utgitt på Emarcy og et mye etterspurt album som har vært utilgjengelig I lang tid.

Sjanger: Jazz
Varenr: 277 5156 | Pris: 2 CD G | Strekkode: 0602527751566 | Label: ECM

Arianna Savall/Petter Udland Johansen Hirundo Maris
Hirundo Maris er latin for sjøsvale og som den fuglens nomadisk
flytur, svever Ariana Savall og Petter Udland Johansens kvintett
på musikalske strømmer mellom Norge og Catalonia, sine egne
sanger. – Kvintetten er delvis et tidligmusikk ensemble, delvis en
folkemusikkgruppe. Savall og Petter Udland Johansen har satt
sammen et band med en lys, glitrende timbral blanding, toppet
med Arianna is-klar stemme, godt rustet til å gjøre sanger fra nord
og sør.
Sjanger: Jazz
Varenr: 278 4395 | Pris: 1 CD M | Strekkode: 0602527843957 | Label: ECM
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Vox Clamantis - Filia Sion
Det estiske ensemblet Vox Clamantis samler sangere og
instrumentalister som deler en interesse for gregoriansk sang grunnlaget for all europeisk kunstmusikk. Deres tolkning av
middelalderens musikk er aldri kun 'historisk'. På det nye albumet
presenterer Vox Clamantis middelaldersk musikk fra gregoriansk
sang til verker av Perotinus, Hildegard von Bingen og Petrus
Wilhelmi de Grudencz. I Det gamle testamente refererer "Filia
Sion" - Sions datter - til både den hellige byen Jerusalem og det
jødiske folk som bygde tempelet på Sions berg. I middelalderens
kristne tradisjon, ble den Hellige Maria inkarnasjonen av Sions
datter som en personifisering av kirken.
Sjanger: Klassisk
Varenr: 476 4499 | Pris: 1 CD M | Strekkode: 0028947644996 | Label: ECM

Bendik Baksaas Band –
The Shape of Beats to Come
Med hip-hop og disko krysset med en solid dose elektronika,
leverer Bendik Baksaas Band musikk som gir assosiasjoner til det
glade syttitallet. Det blandes og mikses, og resultatet blir trendy
og særdeles dansbar elektronika, mao sjukt groovy! Bandet har
rukket å bli en favoritt blant lytterne av NRK Urørt og låtene har
blitt spilt hyppig på radio.
BBB har også på tross av sin unge alder rukket å gjøre flere scener som John
Dee, Brukbar, Turkish Delight, Folken, Total og Soria Moria til frekke og fuktige
fremtidige reiser til 70-tallet med dampende beats, m-m!

Etter å ha levd som bandmusiker startet Baksaas i 2011 å fremføre
sin egen musikk. Som liveband består bandet av Jonas Barsten
Johnsen og David Aleksander Sjølie. Johnsen tar en utøvende master i jazztrommer på Norges
musikkhøgskole, mens gitarist Sjølie går siste året på sin bachelor i utøvende jazz.
Sjanger: Hip hop/elektronika
Varenr: DAY 023 | Pris: 1 CDMS C | Strekkode: 7090018810237 | Label: Dayladore Collective

Nyheter vinyl
Diverse artister - Norge, mitt Norge (vinyl)
En aksjonsplate for å slå et slag for verdien av norsk
musikkproduksjon.
Med Valkyrien Allstars, Aissa Tobi, Moddi, Solveig Slettahjell,
Trond Granlund, Viggo Sandvik, Sudan Dudan og Oslo Fagottkor.
* Siden utgivelsen
oppmerksomhet.

17.mai

har

prosjektet

vakt

debatt

og

fått

mye

* Flere medier har kommentert den både på innhold (Dagbladet, VG, Vårt Land,
Klassekampen, Dagsavisen, Trønderavisa) og i forhold til det bransjepolitiske
(Dagens Næringsliv, Klassekampen, Vårt Land, Ballade).
* Prosjektet har blitt presentert i Dagsrevyen og i Nitimen.
* Sangen ”Å eg veit meg eit land” er A-listet i NRK P1
* Videoene på Youtube har vært sett av mer enn 5000 mennesker.
* Totalt har foreløpig 1000 eksemplarer i ulike formater blitt omsatt på 3 uker. Det viser at det er mulig å selge musikk på CD
til en anstendig pris.
* Nå er prosjektet også kommet på LP.

Platen er en gyllen kraftpakke av musikalsk og tekstlig vågemot. Vi oppfordrer alle som er opptatt av å
styrke verdikjeden for musikk til å kjøpe den i nærmeste platebutikk.
Varenr: FXLP 380 | Pris: 1 LP R | Strekkode: 7029971043802 | Label: Kirkelig Kulturverksted
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FARMERS MARKET –
SLAV TO THE RYTHM (VINYL)
"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: DIVRECLP 021 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041885202113 | Label: Division Records

Koppen - Good Kopp Bad Kopp
Koppens musikk befinner seg i grenseland mellom mellom hiphop, folk, funk, bricolage og pop. Koppens femte utgivelse «Good
Kopp Bad Kopp» er seigere, mørkere og mindre hektisk enn de
tidligere utgivelsene. Den slippes som nedlasting og på vinyl. På
begge disse formatene følger også med en digital bonus med
remixer av norske og internasjonale artister som Captain Credible,
Easy, Mesak (Finland) og Satanicpornocultshop (Japan).
Koppen ga ut sin første plate «Truck drivin' songs» på det velrennomerte
plateselskapet Metronomicon Audio i 2003. Siden da har han gitt ut platene «My
fashion statement is scrambled eggs» (2004), «Let's eat crazyroom! It's time to
be cool like a boy!» (2007), «Strømmen Gamelan City» (2009) og «Objectified»
(2011) som var både en kopp og en cd-utgivelse.

Sjanger: Indie
Varenr: MEAU 0057LP | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041884525725 | Label: Metronomicon Audio

Forhåndsordre fredag 29.06
Masha Vahdat/Mighty Sam McClain –
A deeper tone of longing
Mens forholdet mellom Iran og USA er på frysepunktet, kan ingen
forhindre at det på tvers og tross av ledernes hatefulle ord finnes
kjærlighet mellom enkeltmennesker og store folkegrupper på
begge sider.
For å demonstrere og styrke alle de gode vibrasjonene mellom iranere og amerikanere,
utgir Mahsa Vahdat og Mighty Sam McClain nå sin andre duettplate med kjærlighetssanger
på engelsk og persisk.
Den nye platen heter ”A deeper tone of longing” og utkommer på Kirkelig Kulturverksted i
forbindelse med urframføringen under Festspillene i Nord-Norge den 26.juni. Festspillenes
direktør Tone Winje har gitt konserten navnet ”Refugee of Love”, som er en av sangene på
den nye platen. Når festivalens hovedoverskrift er ”MANGFOLD” skulle hun ha solid
dekning for satsningen på akkurat dette prosjektet. Så vel Festspillene i Nord-Norge som Kirkelig Kulturverksted er opptatt av at kunst kan åpne
for andre muligheter der den politiske retorikken ofte bygger murer.
Den nye CDen har noen tekster som tydelig peker på misforholdet mellom ledere og folk i de to landene. (”Sun of Iran”, ”Refugee of Love”, ”My
heart doesn’t know borders”). Musikken og lydbildet er både mer ”uhøflig” og rausere enn på forrige utgivelse, og bandet er forsterket med
Shervin Mohajer på det persiske strykeinstrumentet kamancheh. For øvrig er alle de samme gode kreftene med som deltok på ”Scent of
Reunion” (2009), den første duettplata med Mahsa og Mighty Sam. Det betyr at vi finner både Knut Reiersrud og Jarle Bernhoft på gitarer,
førstnevnte også på el.piano og munnspill, sistnevnte også på kor. Rune Arnesen spiller trommer og Mathias Eick kontrabass, trompet og
vibrafon. Innspillingene har foregått i Oslo og Teheran. Knut Reiersrud har arrangert musikken i samarbeid med Mathias Eick. Tekstene er
skrevet av Erik Hillestad i dialogisk samarbeid med Mohammad Ibrahim Jafari. Det er ikke lett å forestille seg for oss i Europa hvilken
betydning ”Scent of Reunion” fikk i Iran og i det eksiliranske miljøet i mange land. Det er illustrerende at flere av sangene derfra har 100.000 –
180.000 clicks på Youtube, og de utallig brevene Mahsa har fått fra iranere over hele verden vitner om at platen ble en trøst og en tilflukt for
mange etter at alt ble så mye verre i forholdet mellom Iran og resten av verden. Dette er bakgrunnen for at KKV prioriterer å utgi en ny CD med
de to fabelaktige sangerne, og av samme grunn er platen solid støttet av Utenriksdepartementet.

I USA distribueres plata av Valley Entertainment. I Iran er den forbudt, men på underfullt vis ventes den
likevel å spre seg på samme vis som den forrige. Produsenten Erik Hillestad kan fortelle at det rett som
det var forekom på hans mange besøk i Iran at han hørte musikken fra ”Scent of Reunion” dundre ut fra
tilfeldige biler i trafikken.
Sjanger: World
Varenr: FXCD 381 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7029971123818 | Label: Kirkelig Kulturverksted
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Jan Garbarek – Dansere (3 cd boks)
I 3CD boksen "Dansere" gjøres tre av de fremste tidlige
innspillingene Jan Garbarek gjorde for ECM på søttitallet
tilgjengelige igjen. "Sart" (1971), "Witchi-Tai-To" (1973) og
"Dansere" (1975) brakte alle til torgs intelligent perspektiver på
dynamikk, bandlyd, samhandling i et band og forholdet mellom
improvisasjon og abstraksjon. To ensembler opptrer på platene Garbarek / Stenson / Rypdal / Andersen / Christensen på det
utforskende albumet "Sart" og den energisk Jan Garbarek-Bobo
Stenson Quartet, definitivt en av de mest spennende gruppene fra
sin samtid.

Sjanger: Jazz
Varenr: 275 5178 | Pris: 3 CD CS | Strekkode: 0602527551784 | Label: ECM

Terje Rypdal - Odyssey –
In Studio & In Concert (3 cd boks)
Den store nyskaperen på elektrisk gitar i tapning fra 1970-tallet.
Denne boksen i ECMs “Old & New Masters Series” samler Terje
Rypdals dobbel LP Odyssey – som ikke har vært utgitt på CD I sin
helhet tidligere – og “Unfinished Highballs”, et tidligere uutgitt
radiopptak fra 1976 som dokumenterer den norske gitaristens
verk skrevet for sin egen kvartett og Sveriges Radios Jazz band.
En komplett utgivelse av klassikeren “Odyssey” har vært
etterspurt lenge. Det hardtrockene lange låten “Rolling Stone” ble
ikke tatt med på den tidligere CD utgaven. “Unfinished Highballs”
vil overraske selv de mest dedikerte Rypdalfansene!
Sjanger: Jazz
Varenr: 279 4566 | Pris: 3 CD CS | Strekkode: 0602527945668 | Label: ECM

Vi minner om
Finn Kalvik - Sommersangeren
Syv nye og syv gamle innspillinger fra Finn Kalviks rikholdige arkiv av
sommerklassikere.
Inkl. den nyskrevne sommersangen "Sol inne, sol ut" skrevet sammen med Øystein
Sunde
Varenr: DACD 613 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7090002716132

Terje Formoe - Kaptein Sabeltanns Gull
Kaptein Sabeltann gjør stadig nye erobringer og har i en årrekke inspirert og
fascinert mang en liten fryktinngytende piratkrabat over det ganske land. Etter over
20 år med suksessrike forestillinger i Kristiansand Dyrepark, TV-serie og en lang
rekke utgivelser av både CD-plater, bøker og videoer, er det nå duket for en ny
herlig oppsummering av noen av Norges desidert mest populære sanger på CD-en
Kaptein Sabeltanns gull.
Varenr: 63 050 | Pris: 1 CD I | Strekkode: 7023063630505

Meg og kammeraten min/HGH –
Det e'kke bra før det er dårlig (cd & vinyl)
”Vil du være med å leke, bør du gjøre som Martin Hagfors og Håkon Gebhardt.
De gir rundhåndet musikalsk valuta for pengene til barn og voksne. En ny
klassiker.” - Aftenposten
”Dette er ei veldig bra plate. Men sidan det ikkje er bra før det er dårleg, får eg
seie at dette er dritdårleg.” - Firdaposten
CD Varenr: ME 013CD | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041888610137
LP Varenr: ME 014LP | Pris: 1 LP O | Strekkode: 7041888610144
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Sidsel Endresen & Stian Westerhus – Didymoi Dreams
”Er som å høre tvillingsjeler i improvisert, men fullsynkront samarbeid,
og lytteopplevelsen er ganske riktig som en tripp gjennom et
drømmelydlandskap.” - Dagbladet
”Et krevende og givende samarbeid der to instrumentalister improviserer på
høyt nivå.” - Adresseavisen
Varenr: RCD 2131 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662021314

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

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

Arild Andersen - Celebration
Bassist Arild Andersen spiller hovedrollen på denne storslåtte musikalske feiringen
av ECM musikken. Han fronter spesialbestilte nye storbandarrangementer av kjente
låter av Dave Holland, Chick Corea, Trygve Seim, Jan Garbarek, og Keith Jarrett.

Varenr: 279 0947 | Pris: 1 CD M | Strekkode: 0602527909479

Diverse artister - Stjerner lyser hvite
”Dette er en innertier for visesanginteresserte.”
– Drammens Tidende
”Det er blitt et stemningsfullt album, der tekstene spenner mellom det glade
sørlandsliv og eksistensielt alvor.” – HA
Varenr: GRCD 4403 | Pris: 2 CD EX | Strekkode: 7033662044047

Lucky Bullets – Dead Man's Shoes (cd & vinyl)
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.
"Dead Man"s Shoes" er en intrikat plate, stappfull av referanser og nyvinninger fra
en svunnen tid.
CD Varenr: GRCD 4398 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662043989
LP Varenr: GRLP 4398 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7033661043980
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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
CDVarenr: DIVRECCD 021 | Pris: 1 CD IB | Strekkode: 7041885202120
LP Varenr: DIVRECLP 021 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041885202113

Violet Dream – Distant Voices, Lonesome Clouds (10“ vinyl)
10/10 "Å lage elektronika av denne typen, som låter både sjangertypisk og unikt er
imponerende." - Ny Musikk Hver Dag.
"Dette er nok et strålende eksempel på hvor mye bra elektronisk musikk som lages der
ute" - Furore i Harare
Varenr: SOUL 033 | Pris: 1 LP L | Strekkode: 7090010940338

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?

CD Varenr: FXCD 380 | Pris: 1 CD Q | Strekkode: 7029971123801
LP Varenr: FXLP 380 | Pris: 1 LP R | Strekkode: 7029971043802

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
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Fire! With Oren Ambrachi – In The Mouth A Hand (cd & vinyl)
”Nok en vellykket koalisjon for Fire!-trioen, som ser ut til å ha funnet en suksessoppskrift i å vinne inspirasjon og energi fra gode samarbeidspartnere.” –
Bergens Tidene
”Kan setje kva forsamling som helst i brann med de rå krafta i musikken.” - Dagsavisen
“A jazz rock blowout of epic proportions.” – The Wire (UK)
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

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
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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

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
“Gitarmagi.”
- Østlendingen
“Tungt og fint” – Firdaposten
8,5/10 “Nå hører man for det meste utvannet dritt. Ikke denne plata!” - Metal Hammer Norway
8/10 “Hvis du har sansen for pur rock så er dette albumet for deg.” - Ny Musikk Hver Dag
5/6 “Jeg er solgt. Dette rockelokomotivet vil jeg være med på.” - Gaffa
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
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
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Kommende utgivelser
release_dato

bestnr

29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
29-jun-12

2795917
ACD5061
ACT95322
ACT95342
EM94
EM97
FY058
MERE007
MERE008
NGMF117
RFAC38
SFR001CD
SFR001LP
TA103

artist
Dans Les Arbres
Ugelvik,Ellen
Baldych,Adam & The Baltic Gang
Nunez,Gerardo
Velure,Øystein
Tritulen
Bech,Nils
Krunglevicius,Ignas
Samkopf,Kjell
Gardemusikken
Snøskred
All Included
All Included
Kåsa,Ottar
Vahdat,Masha/Mighty Sam
McClain
Garbarek,Jan
Rypdal,Terje
Div art
Bolla,Gabór
Schriefl,Matthias
Larkin Poe
Saka
Saka
Div art
Halvorsen,Jon Anders

29-jun-12 FXCD381
29-jun-12
29-jun-12
06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
07-jul-12
20-jul-12

albumtittel

2755178
2794566
ACT60152
ACT95292
ACT96702
EDVIN0011
SFR002CD
SFR002LP
FY069
EM70

label

Canopée
Serynade
Imaginary Room
Travesia
Veluringen
Tritulen
A Sudden Sickness (12" vinyl singel)
Confessions
Burragorangian Stones (79 min, 2003)
Celebration
We are
Reincarnation of a Free Bird
Reincarnation of a Free Bird (VINYL)
Ottar Kåsa

CD
CD
CD
CD
CD
CD
LP
DVD
CD
CD
SINGEL
CD
LP
CD

ECM
Aurora
ACT
ACT
Etnisk Musikklubb
Etnisk Musikklubb
Fysisk Format
Mere Records
Mere Records
NGMF
Riot Factory
Stone Floor Records
Stone Floor Records
Talik

A deeper tone of longing

CD

Kirkelig Kulturverksted

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
LP
CD
CD

ECM
ECM
ACT
ACT
ACT
Edvins Records
Stone Floor Records
Stone Floor Records
Fysisk Format
Etnisk Musikklubb

CD

Grappa

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

Nordic Records
Ein mangfaldig kar
KBL Music
KBL Music
Codfather Records
+3dB
+3dB
+3dB
daWorks
Grappa
Hubro
Hubro
Termo Records
Jansen Plateproduksjon
Jansen Plateproduksjon
MJB
Simax Classics
Your Favourite Music
Your Favourite Music
Hubro
Hubro
Karmakosmetix
Records
Karmakosmetix
Records
Kråkesølv
Kråkesølv
NORCD
Hubro
Hubro
Hubro
ACT

03-aug-12 GRCD4329

Div art

17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
24-aug-12
31-aug-12
31-aug-12
31-aug-12
31-aug-12
31-aug-12
31-aug-12
31-aug-12
31-aug-12
07-sep-12
07-sep-12
07-sep-12
07-sep-12
07-sep-12
07-sep-12
14-sep-12
14-sep-12

Post 4
Lecheburre
Drømmere & Drankere
Drømmere & Drankere
Grinding Fortune
Stene,Håkon
Stene,Håkon
Olsen,Morten
Sørensen,Per Øystein
Kampestuen,Tove
Moskus
Moskus
Rhys Marsh and the Autumn Ghost
Shit City
Shit City
Magnolia Jazzband m/Lillian Boutté
Swedish Chamber Orchestra
Marvin
Marvin
Sligter,Jessica
Sligter,Jessica

Dansere (Stenson,Danielsson,Christe…
Odyssey - In Studio & In Concert
The Act Jubilee Concert
Find Your Way
Six, Alps & Jazz
Thick as Thieves (special ed.incl DVD)
Cementen
Cementen (VINYL)
Bransjevelter 7
Komma no heim
På en grønnmalt benk i Rio (Otto
Nielsen
Walking the unknown
Suportumon
Båten blir til mens du ror
Båten blir til mens du ror (VINYL)
Inconsideracy
Bone Alphabet
Etude begone Badum
TBA
Master of Imperfection
Nederlag
Salmesykkel
Salmesykkel (vinyl)
Blue Hour,The
Welcome to
Welcome to (VINYL)
TBA
Compl Orch works of Beethoven, vol 11
There's another green
There's another green (VINYL)
Fear and the Framing
Fear and the Framing (vinyl)

14-sep-12 KKX028

Kolstø,Hanne

FlashBlack

CD

14-sep-12 KKX028LP

Kolstø,Hanne

FlashBlack (VINYL)

LP

14-sep-12
14-sep-12
14-sep-12
05-okt-12
05-okt-12
05-okt-12
29-okt-12

Kråkesølv
Kråkesølv
Kosmonavt
Grydeland,Ivar
1982 with BJ Cole
1982 with BJ Cole
E.S.T. - Esbjörn Svensson Trio

Alle gode ting (VINYL)
Alle gode ting
Vår bakgård
TBA
TBA
TBA (vinyl)
Live in Stockholm

LP
CD
CD
CD
CD
LP
DVD

7090030850013
EMK015
KBLCD0212
KBLLP0212
COD012
3DB015
3DB016
3DB017
DACD591
GRCD4388
HUBROCD2518
HUBROLP3518
TERMOCD010
JANSEN021
JANSEN022
MJB9
PSC1284
YFM20121
YFMLP20121
HUBROCD2516
HUBROLP3516

KRKSLP005
KRKSLV005
NORCD1209
HUBROCD2519
HUBROCD2522
HUBROLP3522
ACT99009

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
os@musikkoperatorene.no
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