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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

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
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All Included –
Reincarnation of a Free Bird (cd &vinyl)
Martin Küchen – saksofoner
Thomas Johansson – trompet
Mats Äleklint – trombone
Jon Rune Strøm – kontrabass
Tollef Østvang – trommer
All Included er et fyrverkeri av en kvintett. Med sin kompromissløse og
ekspressive frijazz, debuterer de med plata Reincarnation of a Free Bird.
Kvintetten tar utgangspunkt i både friimproviserte strekk og melodiøse temaer,
og dyrker sin musikalsk råskap i et helakustisk bandsound.

Med klare referanser til alt fra Charles Mingus til Albert Ayler har
de skapt en tidløs blanding av jazz og fri improvisert musikk. Kvintettens medlemmer er ellers å høre i
band som Angles, Frode Gjerstad trio, Cortex og Friends & Neighbors.
Sjanger: Jazz
CD Varenr: SFR 001CD | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041880990343 | Label: Stone Floor Records
LP Varenr: SFR 001LP | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7041880990350 | Label: Stone Floor Records

Ellen Ugelvik - Serynade
Nytt album fra prisvinnende samtidspianist.
Ellen Ugelvik mottok Spellemannprisen i 2008 for sin debut-CD
'Makrokosmos'. På sitt nye album 'Serynade' utforsker hun videre
flygelets enorme klangmuligheter. Utgangspunktet er Helmut
Lachenmanns gigantiske verk for solo klaver som blir svært
sjeldent fremført pga sin ekstreme vanskelighetsgrad. De to
norske verkene, av Christian Blom og Christian Jaksjø, går videre
inn i flygelets klangverden og er skrevet spesielt til Ugelvik.
Ugelvik ble mamma i oktober, men allerede tre uker senere var hun solist med
Oslo Filharmoniske Orkester. De siste månedene har hun gitt konserter på
viktige festivaler i England, Frankrike og Luxenbourg, og har turnert i USA der
hun bl.a. spilte på en huskonsert i Madonnas tidligere villa Beverly Hills. Hun er
en av profilene under Risør Kammermusikkfestival 2012.

Sjanger: Samtidsmusikk
Varenr: ACD 5061 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7044581350614 | Label: Aurora

Ottar Kåsa - Ottar Kåsa
Ottar Kåsa vann Landskappleiken i 2011. Som premie vann han
plateutgjeving med ta:lik. Som vinnar av Landskappleiken er han
ein av dei fremste spelemennene i landet. Han kjem frå Vinje i
Telemark og har utdanna seg som hardingfelebyggar. Dette
kombinerer han med ein profesjonell musikarkarriere.

Sjanger: Folkemusikk
Varenr: TA 103 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7090010520943 | Label: Talik

Dans Les Arbres - Canopée
Dans les Arbres - den unike improvisere kvartetten bestående av
tre nordmenn og en franskmann - fortsetter å finjustere sitt
kunstneriske konsept.Tålmodig og demokratisk musikk - lysende
skyer av lyd.
Kombinasjonen av lydkilder er uortodoks, Xavier Charles klarinett harmonics og
Wallumrød sitt preparerte piano, Grydelands buespill på banjo og Zachs Gran
casa klanger har ført til fri lek og spontan gruppe-komposisjon i en klasse for
seg. Konsernets ECM debut generert mange strålende kritikker, med Englands
The Wire erklære "Det er ingen ende på de gledene på denne magisk platen."
Magien er intakt på "Canopee", innspilt i juni 2010 og april 2011 i Oslo.

Sjanger: Jazz
Varenr: 279 5917 | Pris: 1 CD M | Strekkode: 0602527959177 | Label: ECM
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Vi følger opp Last Spring og slipper 3 spennende ACT
nyheter fra mai og juni:
Gabór Bolla - Find Your Way
Nok en ung utøver som debuterer på ACT. Den ungarske
saksofonisten Gabor Bolla f.1988, har med sin bakgrunn fra
romfolket en ukonvensjonell og selvlært spillestil ulik mer
akademisk skolerte jazzmusikere. Som barn var han et stortalent
på klarinett, men fant ikke sin bane før han ble interessert i
jazzmusikk og lærte seg å spille tenorsaksofon. Med såpass ulike
inspirasjonskilder som Bartok, Monk, Rollins, Coltrane, Stevie
Wonder og Django Reinhardt sier Gabor Bolla at han på sin ferd
stadig leter etter nye uttrykk, det være seg gypsy jazz, bebop eller
soul. Det er en lang ferd og han vet ikke om han noensinne finner
målet, men ofte kan selve reisen være målet.
Sjanger: Jazz
Varenr: ACT 95292 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 0614427952929 | Label: ACT

Adam Baldych & The Baltic Gang –
Imaginary Room
På “Imaginary room” brytes alle normer og forestillinger om
hvordan fiolin skal spilles. Adam Baldych er en virtous fiolinist
som spiller med sterk intensitet og stor variasjon. Et meget sterkt
band bestående av Jacob Karlzon, Lars Danielsson og Morten
Lund, i tillegg til den norske saksofonisten Marius Neset og den
finske trompetisten Verneri Pohjola, gir seg i kast med Baldych’s
komposisjoner. De bidrar med inspirerende energi for Adam’s
utrolige fiolinsoli og vakre melodier.
Sjanger: Jazz
Varenr: ACT 95322 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 0614427953223 | Label: ACT

Matthias Schriefl - Six, Alps & Jazz
Matthias Schriefl er en ung og uredd trompetist som lager musikk
for åpne musikalske sjeler. Han tar utgangspunkt i tradisjonell
musikk fra alpene i Tyskland og Østerrike og improviserer over
småstykker skrevet for jodling, horn, fløyte og sang. Med et sterkt
jazzlag av blåsere i ryggen kan man kanskje kalle dette en jazzete
ompa-plate med punk attityd. Utvilsomt originalt og kreativt.

Sjanger: Jazz
Varenr: ACT 96702 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 0614427967022 | Label: ACT

Nyhet vinyl
Nils Bech –
A Sudden Sickness (12" vinyl singel)
Etter den oppsiktsvekkende debutskiva Look Back er endelig Nils
Bech tilbake med ny musikk! A Sudden Sickness er en eksklusiv
énsidig vinyl utgivelse med tre låter som innvarsler Nils Bechs
andre album Look Inside som kommer høsten 2012.
Musikken er skrevet av Nils Bech og arrangert og produsert av Ost & Kjeks,
samtidskomponistene Ole Henrike Moe og Julian Skar, samt saksofonist og
arrangør Bendik Giske. Her møter lytteren en mørkere, mer selvransakende
side av Nils Bech i et musikalsk landskap mellom house, pop og samtidsmusikk.
Singelen blir også slippet som video av Benjamin Alexander Huseby med den
britiske performancekunstneren James Jeanette Main som skuespiller.

De to første låtene vil kun være tilgjengelig på vinyl frem til
albumet slippes til høsten. Omslag av Ida Ekblad.
Varenr: FY 058 | Pris: 1 LP JS | Strekkode: 7041889500628 | Label: Fysisk Format
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Forhåndsordre fredag 06.07
Larkin Poe –
Thick as Thieves (special ed.incl DVD)
'Thick as Thieves' er oppfølgeren til Larkin Poe´s kritikerroste
utgivelse 'Band for all Seasons', en kompilasjon av 4 minialbum
tatt opp og utgitt gjennom årstidene i 2010. På 'Thick as Thieves'
tar Larkin Poe steget inn i soul og R&B verden samtidig som de
beholder røttene fra bluegrass og country som de har med seg fra
sitt tidligere band, 'The Lovell Sisters'.
Der 'Band for all Seasons' ble regnet som bandets arbeid i 2010 er 'Thick as
Thieves' bandets produksjon gjennom 2011, et år som også ble preget av
hektisk turnering i europa og hjemme i USA. Denne gangen er alle sangene
skrevet av søstrene Rebecca og Megan sammen. De har også co-produsert
platen, sammen med Marlon Patton, en av Atlantas mest brukte trommeslagere,
som også spiller perkusjon på platen. Chad Melton, bandets faste trommeslager er med, mens Rick Lollar trakterer elektisk
gitar på denne utgivelsen. Todd Parks og Will Robertson gjester bandet på denne utgivelsen på bass og tangenter. Videoen
til første singel "Play On", ble spilt inn i Stongfjorden utenfor Førde, og hadde etter 2 måneder 50000 treff på Youtube. Denne
spesialutgaven av 'Thick as Thieves' har en bonus DVD med 2 musikkvideoer, samt en live konsert spilt inn i den lille
vinkjelleren Hønsehagen, i Stongfjorden utenfor Førde. Under jentenes forrige europaturne. Kjelleren hadde kun plass til et
publikuim på 36 personer, til sterk kontrast til de mange utsolgte konsertene bandet gjorde under denne turneen enten på
egenhånd eller som oppvarming/band for Elvis Costello. 'Live from Stongfjorden' inneholder liveinnspillinger av matriale fra
alle Larkin Poe´s 5 studio innspillinger. Larkin Poe er på europaturne i sommer, toppet av opptredner på 10 topp engelske
festivaler, samt norske Trollrock og Sommerfesten.

Sjanger: Rock/pop/soul
Varenr: EDVIN 0011 | Pris: 2 CD ES | Strekkode: 7041880820114 | Label: Edvins Records

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

Bugge Wesseltoft & Henning Kraggerud - Last spring
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.

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.
Varenr: ACT 95262 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 0614427952622

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

Musikkoperatørene AS

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

4/9

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

Jon Balke - Magnetic Works 1993-2001 (2CD)
"Tre strålende cd-er samlet i en nyutgivelse som er full av fascinerende musikk."
- Adresseavisen
"Jon Balke befester sin posisjon som en av Norges mest interessante, produktive og
nyskapende improvisasjonsmusikere." - NRK
Varenr: 277 5156 | Pris: 2 CD G | Strekkode: 0602527751566

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
”Arild Andersen i eineståande solorolle” - Dagsavisen
"Jubileumskonsert med bassen som melodiinstrument."
– Dagbladet
"Det er nå 45 år siden han begynte å spille sammen med Jan Garbarek – men
dette albumet viser at han er like vital som før." - Adresseavisen
"Det er en egen, smittende varme som gjennomstråler denne utgivelsen, en frydefull, kommunikativ
musisering, i et uttrykk som flyter over av musikalsk overskudd." - VG
Varenr: 279 0947 | Pris: 1 CD M (109,-) | 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
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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

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

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

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

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

artist

albumtittel

EM97
EDVIN0011
SFR002CD
SFR002LP
TA104
ACT60152
FY069
RFAC38
EM70
GRCD4329
EM94
7090030850013
EMK015
KBLCD0212
KBLLP0212
MERE007
MERE008
NGMF117
NRECCD311
RCD2133
RLP3133
VAFCD002
VAFLP002
COD012
EM92
3DB015
3DB016
3DB017
DACD591
GRCD4388
HUBROCD2518
HUBROLP3518
TERMOCD010
JANSEN021
JANSEN022
MJB9
PSC1284
RCD2134
RLP3134
YFM20121
YFMLP20121
HUBROCD2516
HUBROLP3516

Tritulen
Larkin Poe
Saka
Saka
Bjørset, Eikås, Svidal, Apneseth
Div art
Div art
Snøskred
Halvorsen,Jon Anders
Div art
Velure,Øystein
Post 4
Lecheburre
Drømmere & Drankere
Drømmere & Drankere
Krunglevicius,Ignas
Samkopf,Kjell
Gardemusikken
Krast
Westerhus,Stian
Westerhus,Stian
Ich Bin Nintendo & Mats Gustafsson
Ich Bin Nintendo & Mats Gustafsson
Grinding Fortune
Haugstøl,Ragnar
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
Elephant9 with Reine Fiske
Elephant9 with Reine Fiske
Marvin
Marvin
Sligter,Jessica
Sligter,Jessica

Tritulen
Thick as Thieves (special ed.incl DVD)
Cementen
Cementen (VINYL)
Jølster 2012
The Act Jubilee Concert
Bransjevelter 7
We are
Komma no heim
På en grønnmalt benk i Rio (Otto Nielsen
Veluringen
Walking the unknown
Suportumon
Båten blir til mens du ror
Båten blir til mens du ror (VINYL)
Confessions
Burragorangian Stones (79 min, 2003)
Celebration
TBA
The Matriarch and The Wrong Kind Of Flow
The Matriarch and The Wrong Kind Of Flow
Ich Bin Nintendo & Mats Gustafsson
Ich Bin Nintendo & M.Gustafsson (VINYL)
Inconsideracy
Tussegarden
Bone Alphabet
Etude begone Badum
TBA
Master of Imperfection
Nederlag
Salmesykkel
Salmesykkel (vinyl)
Blue Hour,The
Welcome to Shit City
Welcome to Shit City (VINYL)
TBA
Compl Orch works of Beethoven, vol 11
TBA
TBA (vinyl)
There's another green
There's another green (VINYL)
Fear and the Framing
Fear and the Framing (vinyl)

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

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
21-sep-12
21-sep-12
28-sep-12
28-sep-12
05-okt-12
05-okt-12
05-okt-12
05-okt-12
05-okt-12
12-okt-12
29-okt-12

Kråkesølv
Kråkesølv
Kosmonavt
Dylan Mondegreen
Dylan Mondegreen
Kolstad,Sandra
Kolstad,Sandra
Grydeland,Ivar
1982 with BJ Cole
1982 with BJ Cole
Hammer&Hersk
Nunez,Gerardo
Roaldsnes,Dag-Filip
E.S.T. - Esbjörn Svensson Trio

Alle gode ting (VINYL)
Alle gode ting
Vår bakgård
Dylan Mondegreen
Dylan Mondegreen (VINYL)
(Nothing lasts) Forever
(Nothing lasts) Forever (VINYL)
TBA
TBA
TBA (vinyl)
Flåte
Travesia
Først
Live in Stockholm

LP
CD
CD
CD
LP
CD
LP
CD
CD
LP
CD
CD
CD
DVD

06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
06-jul-12
03-aug-12
03-aug-12
10-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
17-aug-12
24-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
07-sep-12
07-sep-12
14-sep-12
14-sep-12

KRKSLP005
KRKSLV005
NORCD1209
DIVRECCD026
DIVRECLP026
TMR040
TMRLP040
HUBROCD2519
HUBROCD2522
HUBROLP3522
NORCD1213
ACT95342
NORCD1212
ACT99009

label
Etnisk Musikklubb
Edvins Records
Stone Floor Records
Stone Floor Records
Talik
ACT
Fysisk Format
Riot Factory
Etnisk Musikklubb
Grappa
Etnisk Musikklubb
Nordic Records
Ein mangfaldig kar
KBL Music
KBL Music
Mere Records
Mere Records
NGMF
Nobel Records
Rune Grammofon
Rune Grammofon
Va Fongool
Va Fongool
Codfather Records
Etnisk Musikklubb
+3dB
+3dB
+3dB
daWorks
Grappa
Hubro
Hubro
Termo Records
Jansen Plateproduksjon
Jansen Plateproduksjon
MJB
Simax Classics
Rune Grammofon
Rune Grammofon
Your Favourite Music
Your Favourite Music
Hubro
Hubro
Karmakosmetix
Records
Karmakosmetix
Records
Kråkesølv
Kråkesølv
NORCD
Division Records
Division Records
Trust Me Records
Trust Me Records
Hubro
Hubro
Hubro
NORCD
ACT
NORCD
ACT

Musikkoperatørene AS
Håkon Gjesvik
Erik Jansen
Tomas Linnes
Øyvind Sauarlia

Daglig leder
Selger
Selger/Eksport
Selger

Musikkoperatørene AS

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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