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Tore Brunborg/
Kirsti Huke:
Scent of Soil

Vakkertogvariert
Vakker musikk i grenselandet mellom pop,
rock og jazz.

Musikken på det første albumet fra vokalist Kirsti
Huke og saksofonist Tore Brunborg er basert på
bestillingsverket de to skrev til Vossajazz i fjor.
Når jeg hører plata, skulle jeg ønske jeg var
der – for dennemusikken byr på sterke opp-
levelsermed stor spennvidde.
Blant de ni låtene finner vi både rocka grooves,

noe i nærheten av funk,og rolige ballader der
musikernes jazzbakgrunn kommer sterkere til sin
rett.Huke ogBrunborg har skrevet finemelodier i
ulike stemningsleier.Også tekstene har den
samme variasjonen.Bortsett fra to sanger som
setter tone til dikt av Robert Frost ogEmilyDic-
kinson, stårHuke fraMelhus bak alle ordene.
Hun har til ogmed skrevet en låtmed tittelen
«Trøndervise».
Hukes varme stemme er like fin somalltid, og

Brunborg er en betydelig autoritet på saksofon.
Gitarist Petter Vågan,bassist RuneNergaard og
trommeslagerGardNilssen utgjør resten av det
utmerkede bandet.Alle bidrarmed fine detaljer,
slik at «Scent of Soil» blir en fascinerende opp-
levelse fra ende til annen.Det er all grunn til å få
demmed seg når de spiller i Dokkhuset torsdag.
Anmeldt av TRYGVE LUNDEMO

Høydepunkt:
«Go Charm!»
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Jackie Leven
andMichael
Cosgrave:
Wayside
Shrines And
The Code Of
The Travel-
lingMan

Overrumplende
finale

Det siste albumet til Jackie Leven utgitt mens
hans levde, viser den skotske trubaduren på
sitt beste og mer på det jevne.

Dahan nylig skrev og spilte inn «ToLive AndDie
In Levenland»med linja:«When I die please bury
me in Frankfurt's gotic cemetery, the one across the
road form theHoliday Inn», var det nokmer et
utslag av hansmorbide humor, enn et forvarsel
om at dette skulle bli den siste plate gitt utmens
Jackie Leven var i live.Forrigemandag døde den
skotske trubaduren,61år gammel, av kreft.Hans
nye albumer litt for ujevnt til at det kommer opp
mot hans beste,men de fire beste sangene viser
hvilken låtskriver og formidler han var på sitt
beste.
Spilt inn hovedsakeligmed hansmangeårige

samarbeidspartnerMichael Cosgrove, låter han
storslått på en litt primitivmåte denne gang.Når
materialet er på høyden, som i «Swine Flu Fever
Blues»,«Deep Purple Cloak» (en av hans beste
sanger),«TownsAt TheBorderline» og«The
Kirkcaldy BookOfDead»,gjør det ingen ting,
med stemme,ord ogmelodi i høystemt enhet.Mot
slutten av albumet trår Leven litt tilbake og over-
later noe av rommet til Cosgrave og andre låtskri-
vere.Det gjør at albumet somhelhet blirmer
ujevnt enn de to foregående, selv omhøydepunk-
tene er vel så store her.
Anmeldt av TERJE EIDSVÅG
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Skáidi:
Headland –
Skáide-
geahci

Barebassog joik
Det trenger ikke være mye for at det skal bli
interessant.
I en tid der vi stadig overstrømmes av sanseinn-
trykk, er det godt å høre at noen våger å ta det helt
ned.«Less ismore» heter det i kunsten,og det
stemmermed duoen Skáidi. Steinar Raknes og
Inga Juusos nakne lydbilde gjør inntrykk, og rører
kanskje ved et urinstinkt som fortsatt finnes hos
oss.
Det energiske basspillet til Raknes underbygger

Juusos joiking på samme vis somderes første
plate. Juuso er verdens eneste profesjonelle joiker,
og stemmenhennes er til tider vel intens og tar
mye plass.Kontrabassenmyker opp uttrykket der
joiken blir for voldsom eller repetitiv.Plata består
av gamle personjoiker,nye joiker og improvisasjo-
ner, i tillegg til «DeeperWell» av EmmylouHar-
ris, der Raknes tar over vokalen,mens Juuso ak-
kompagnerermed strupesang og annen improvi-
sasjon.
Skáidi oppleves ikke som et treffpunktmellom

joik og jazz,men en symbiose der den ene sjan-
geren får fremdet beste i den andre.
Anmeldt av VERONIKA SØUM

Hannes jul
Gjennomarbeidet og fint for dem som tar jula på alvor.

HanneKrogh
og tenorene
ThomasRuud,
Marius Roth
Christensen og
NilsHarald
Sødal har fun-
net formen på
sine julekon-
serter – i alli-
ansemed pro-
dusent Stein
Austrud og kor.
De står for de

mest gjennom-

arbeidede og sikkert ogsåmest
påkostede juleturneene av alle
de som frekventerer norske
landeveier.De får gjerne betalt
med det ved utsolgte konserter,
sånn som i Vår Frue kirke i
morgen.
Det høres fint ut på cd også.

Dette er tatt opp fra konsert i
Uranienborg kirke i fjor,men
bildene bak på coveret er vel fra
Vår Frue?
Hannes julekonsert er en

helhetlig fortelling, sombindes
sammenmed hovedpersonens

KONSERT

Kurt Nilsen
Band: Daniel
Hovik (Key-
board), Martin
Windstad (per-
kusjon), Eirik
Øien (bass) og
Tommy Kristian-
sen (gitar)
Gjest: Christel
Alsos
Olavshallen
mandag kveld
Utsolgt

Stille flyterKurt
Ikke alt er genialt. Men når Kurt Nilsen
er god er han sannelig god.
Kurt Stille varnoe så sjeldent
som en dansk skøyteløper som
blandet seg inn i verdenseliten
for nesten 50 år siden.Kurt
Nilsen er noe så sjeldent som en
bergensk gentleman, enmann
somverken er en small talker
eller en deep talker, og som lar
musikken og stemmeprakten
gjøre snakkingen.

Med den stemmen vant han
nesten verden,og i hvert fall
Norge.Hans juleplatemed
Kringkastingsorkesteret «Have
Yourself aMerry Little Christ-
mas» solgt170 000 eksemplarer
i fjor.
Nå er det turnémed et adskil-

ligmindre band,hvorav halv-
parten er namsosinger.Kanskje
nettopp derfor var turnépremi-
eren iNamsos søndag,kvelden
etter var det en smekkfull og
forventningsfull olavshall sin
tur.

Undertegnede var ikke noen
spesielt stor fan av juleplata,
spesielt ikke denmest amerika-
niserte delen av den.Croonerde-
len ble kuleremed etmyemind-
re ogmye kulere band.Tittellå-
ten på plata åpnet konserten, og
Kurt var på sitt beste.Dum-
Dums«Stjernesludd» er blant
låteneKurt ikke klarer å gjøre til
sine egne og videre utover i
første del av konserten dabbet
intensiteten faretruende.

Det var lengeganske kjedelig.
Det var perioder i konserten jeg
hadde lyst til å stikke en rakett
opp i rumpa på bådeKurt og
bandmedlemmene.Hvor ned-
tonet,ærbødig og høytidsstemt

er demeningen vi skal være en
tilfeldigmandagmidt i novem-
ber?

Så kom gjesteartistChristel
Alsos inn, snakket littmer per-
sonlig om jula, og sørget for
stemningen og avvekslingmed
både egne låter og julemusikk.
Hun var på scenen stort sett
resten av konserten,og det
hadde ikke konserten vondt av.
Intensiteten steg,TrondGran-
lunds «Himmel på jord» ble
ypperlig fremførtmedKurt på
sitt inderligste og beste.
Det gikk påmye engelsk og

litt norsk,men vi har enmis-
tanke omat Kurt er i ferdmed å
melde overgang tilmorsmålet.
Han hadde premiere på en ny
selvkomponert låt.
«I kveld» var fengende og

monumental, litt janeggumsk
faktisk.«I kveld»mottok kvel-
dens første trampeklapp.Har
herrNilsen en ny storhit på
gang?

Derfra og ut var det en renmakt-
demonstrasjon.En fabelaktig
«SilentNight»medKurt alene,
«Gjemeg handa di venn» i
gripende duettmedAlsos – og
som ekstranummer «Deilig er
jorden»med alle.

Så ble det jul i november likevel.
Kurt vant til slutt, uten rakett i
rumpa,uten tillærte fakter,med
sinmumlende sjenerte småprat
mellom låtene.Han har ikke
sjarmen å flyte på,men det
hjelpermed en ydmyk stille
kraft i formidlingen.Det hjelper
i lange baner.
Anmeldt av OLE JACOB HOEL

Høydepunkt:
«Mihkkelas
LemehaMihkkala»

Høydepunkt:
«Deep Purple
Cloak»
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Hanne og tre
tenorer
Vår
julekonsert

korte betraktninger / fortel-
lingermellom sanginnslagene. I
alt er det 31sanger /mellom-
stikk.Sanginnslagene varierer
fraHanne alene til alle teno-
rene,henne og kor i en samlet
bredside.Det er fint, tidvis vel-
dig fint.Hanne har personlig
touch, tenorene har skoleflink
stemmeprakt.Men de som
ønsker julmed litt glimt i øyet
må se i andre retninger.Dette er
høytid somgrenser til gravalvor.
For gjentatte cd-lyttinger kan de
verbalemellomstikkene føles
litt overflødige.
Anmeldt av OLE JACOB HOEL

Høydepunkt: Gloria

Helhetlig:
Hannes jule-
konsert er en
helhetlig for-
telling, som
bindes sam-
men med
hovedperso-
nens korte
betraktninger
mellom san-
ginnslagene.
Foto: SCANPIX

«Så ble det
jul i novem-
ber likevel.
Kurt vant til
slutt, uten
rakett i
rumpa,
uten til-
lærte fak-
ter, med sin
mumlende
sjenerte
småprat
mellom
låtene. »


