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Nyheter 27. Oktober
Sol Heilo - Skinhorse Playground (cd og vinyl)
Musiker, låtskriver, multi-instrumentalist, arrangør og klesdesigner. Hittil best kjent som
vokalist og bandmedlem i Katzenjammer. Fredag 27. oktober solo-debuterer Sol Heilo
med albumet «Skinhorse Playground»! Albumet ble skrevet i en periode med personlig
uro som, ironisk nok, skjedde samtidig med høydepunktene i Katzenjammers karriere. En
12 års ferd som kulminerte i tre album, salg i hundretusenerklassen og live-turnéer fra
Austin i vest til Australia i øst.
«Midt oppi Katzenjammer-sirkuset savnet jeg naiviteten og friheten - og spenningen ved å
ha blanke ark. Helt uvitende om begrensninger eller forventninger til resultat. Å skrive helt
egne låter var en måte å få ut gørra på». Første singel «America» setter tonen. En ode til
det ukjente, nye steder og ansikt; «Jeg elsker å gå meg vill på et nytt sted. Uten penger,
uten telefon, uten kart og ingen kjente i nærheten. Det er da de virkelig kule eventyrene
skjer; du er fullstendig til stede og klar for nye erfaringer».
Mye takket være produsent Hasse Rosbach (Moddi, Turboneger, Team Me) har Sol trådd ny mark på albumet. «Vanligvis lar jeg
ikke noen røre låtene, men Hasse er et unntak. Han gjorde ting med arrangement og uttrykk jeg hverken hadde tenkt på eller
vurdert tidligere». For å trekke Sol enda lengre ut av komfort-sonen og bryte med vante studio-rutiner, benyttet de seg av jazzutøvere, punk-puritanere og session-musikanter fra Oslo og Los Angeles. Sol og Hasse eksperimenterte fram et rikt lydbilde. De
spilte inn hundrevis av samples fra bunnen av, med keltisk harpe, trekkspill, dulcimer, fløyter, feler og trompeter. Disse ble
finpusset, mikset sammen og programmert inn i en hjemmelaget digital mellotron. Albumet er mikset av Mike Hartung og mastret
av Morgan Nicolaysen i Propeller Music Division.
Kommer fra: Oslo
Sjanger: Rock/pop /
Varenr: PRR273 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7070637508388 | Label: Propeller Recordings
Varenr: PRR274 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7070637508395 | Label: Propeller Recordings
For promo kontakt: info@propellerrecordings.no

Kristian Torgalsen – Infinity on my mind (vinyl)
For Kristian Torgalsen handlet livet om å skate og stå på snowboard. Da en skade satte en
stopper for det, begynte Oslo-gutten å lage låter for å døyve kjedsomheten. Låtene ble så
bra at landets beste musikere og produsent Martin Horntveth ville være med på laget. 27.
oktober slippes debutalbumet. Tidligere i år slapp han sin første singel, den nydelige No
One Told You, hvor Torgalsen også har med seg Macedonian Radio Symphonic Orchestra.
Låten gikk rett inn på NRK P1s spillelister og Bjørn Eidsvåg la ut en begeistret melding etter
å ha hørt låten. - Noen ganger blir jeg veldig glad på norsk musikks vegne. Kristian
Torgalsen er veldig bra. No One Told You har et melankolsk drag, men er sommervennlig.
Han synger dritfint; glitrende timing og står aldri i veien for sangen. Flott produsert. Høres jeg
panegyrisk ut, så er det fordi jeg er det. Jeg blir inspirert av dette!, skrev Eidsvåg på sin
Facebook-side. I sommer varmet Torgalsen opp for Eidsvåg på hans årlige konsert på BLÅ i
Oslo og 8. november står han øverst på plakaten når han spiller på Parkteatret med fullt
band.
Sjanger: Rock/pop
Varenr: FR501 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7041880995362 | Label: Fractal
For promo kontakt: simen@sesong1.no

Frida Ånnevik - Her bor/Flyge fra (2CD og 2LP)
Søsterplater. Dobbelutgave som samler de to søsterplatene "Her bor" og "Flyge fra".
Hvert album kommer i egen digipack med booklet og er her samlet i et lekkert
papphylster. "Her bor" ble sluppet i 2016 og skaffet Frida hennes andre Spellemannpris
- denne gangen i kategorien viser. "Flyge fra" ble sluppet i Oktober 2017, nesten
nøyaktig et år etter det første albumet.

Kommer fra: Hamar
Sjanger: Rock/pop / Vise
Varenr: GRCD4549 | Pris: 2 CD G | Strekkode: 7033662045495 | Label: Grappa
Varenr: GRLP4549 | Pris: 2 LP L | Strekkode: 7033661045496 | Label: Grappa
For promo kontakt: andreas@grappa.no
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Div art - Karsten og Petra lager teater - sangene
Karsten og Petra drar på teater med barnehagen. Etter å ha sett Tornerose vil Petra lære
mer om teater og Karsten fatter interesse for lyssettingen. Etter et spennende møte med
teaterdukkene har Løveungen og Frøken Kanin lyst til å bli skuespillere. I barnehagen
hører Karsten og Petra om et barnehjem i India som ikke har elektrisitet. Barna får en lys
idé: De vil samle inn penger til barnehjemmet ved å lage en teaterforestilling om lysnisser
som bringer lys i mørket. Nå starter prosessen med å skape manus, sang, dans, kostymer
og scenografi. Og best av alt - alle kosedyrene får lov til å være med i teaterforestillingen!
Her er musikken til forestillingen.

Sjanger: Barnesanger
Varenr: 61201 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7031651612017 | Label: Barneselskapet
For promo kontakt: martin.venaas@egmont.no

Los Plantronics - Best of 1995-2017 (vinyl)
I 1995 arrangerte den nå smått legendariske platesjappa Wild Mind en
veldedighetskonsert på den nå nedlagte klubben Tut Ank Amon i hovedstaden.
Konserten skulle sørge for å at de kunne selge skiver til venner og bekjente enda
noen år. Men slik gikk det ikke, og Wild Mind ble dessverre nedlagt ikke altfor lenge
etter. På denne konserten spilte Los Plantronics sin aller første konsert sammen
med bl.a. Gluecifer.
Dette er nå 22 år siden, og for aller første gang skal låtene til Los Plantronics samles
på en «best of»-plate. Ikke mindre en 100(!) musikere fra Oslo’s over- og
undergrunn har vært innom bandet siden kvelden på Tutankhanum, og mange av
disse høres på de tretti låtene som har fått plass på «The Worst Is Yet To Come Best of 1995 - 2017», fordelt på ca. 20 selvskrevne perler av noen låter og 10
utsøkte cover-låter.
Mariachi Death Surf. Tygg litt på den sjanger-beskrivelsen, og så setter du på
samlealbumet til Los Plantronics. Det er kanskje ikke så mange som opererer
innenfor akkurat denne sjangeren, men du skal lete lenge etter en mer konsis beskrivelse av et bands musikk.
Los Plantronics er en fest på så mange måter, både musikalsk og estetisk. De har perfeksjonert deres surf- og mariachi-rock
siden oppstarten i 1995, og ingen her til lands, eller internasjonalt for den saks skyld, kan påberope seg å gjøre det bedre. Det er
rockabilly, surf, spaghetti-westerns, film-musik, garage-rock, mariachi, latin soul, boogaloo, world-musikk og exotica i en herlig
røre. Visuelt er det vanskelig å komme utenom deres spesialsydde drakter, de stilrene dressene, og ikke minst de mexikanske
wrestling-maskene som alltid dukker opp.
På coveret, som er designet av kunstner Johnny Stingray, ser vi en illustrasjon hvor bandet gravlegger sine tidligere album. Alt
med en humoristisk undertone, så klart, men mye kan tyde på at vi får mer musikk av Los Plantronics i årene som kommer.
I tillegg til vinyl-albumet slippes også en Los Plantronics fotobok. Fotograf Stian Evensen har fulgt Los Plantronics over flere år
og har samlet de beste bildene i en bok som har fått tittelen «MARIACHI! Hecho en Noruega!».
Det blir dobbel-slippefest på Parkteatret 28.oktober på selveste DAY OF THE DEAD med internasjonale gjester.
Deres siste studio-album “Surfing Times”, som også er utgitt på Jansen Records, ble hedret med 7/10 i UNCUT Magazine (uk).
Det fikkc også terningkast 5 i Dagbladet og Blues News samt hederlig omtale i Dagens Næringsliv. Iht. world-musikk magazinet
«Songlines» (UK) var Surfing Times mer underholdende enn Gogol Bordello og «Guitarist Magazine» (UK) sa: «for fans av Dick
Dale, Los Lobos og Flat Duo Jets» med en score på 8/10.
Sjanger: Rock/pop
Varenr: JANSEN092LP | Pris: 2 LP L | Strekkode: 7041881389214 | Label: Jansen Records
For promo kontakt: jansenplateproduksjon@gmail.com

Stian S. Evensen - Los Plantronics Mariachi: (bok)
Full tittel: Los Plantronics Mariachi: Hecho en Noruega
Stian S.Evensen, opprinnelig skate-fotograf, har fulgt det norske mariachi death surf
bandet LOS PLANTRONICS på spillejobber over en 3 års periode. Alt fra
fortauskonserter i Frognerveien hvor den meksikanske ambassadøren er tilstede,
spilling på verandaen på Ringnes festivalen og Day of The Dead fiestas, til surffestivaler i Spania og gigs med Mariachi El Bronx i London, og ikke minst markering
av 20 års jubileum og plateslipp på Parkteatret 5.mai. 2015, er vel dokumentert
med både med live og usminkede backstage fotos som gir deg ett innblikk i den noe
annerledes turne hverdagen til ett norsk mariachi-rockeband. Derav tittelen
Mariachi: Hecho en Noruega (Mariachi, made in Norway).
Boka består av over 200 utvalgte sort-hvitt bilder, krydret med illustrasjoner av den
engelske artisten Johnny Stingray samt tekstbidrag fra forfattere og andre artister
som kjenner bandet fra både ut- og innsiden.
Kort oppsummert er boka en hyllest til det gamle sort/hvitt fotografiet, levende
musikk og livet som leves.
Tekst bidragsytere:
Fredrik Wanderup, Egon Holstad, Amund Maarud, Bendik Brænne, Morten Lunde,
DJ Scratchy (uk) Paul-Ronney Angel (uk), Peter Sandorff (dk), Johnny Stingray (uk),
Signor Havn
Sjanger: Bok, dokumentar
Varenr: JANSEN092BOK | Pris: 1 BOK JX | Strekkode: 7041881389252 | Label: Jansen Records
For promo kontakt: jansenplateproduksjon@gmail.com
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Aiming For Enrike - Las Napalmas (vinyl)
«Las Napalmas» er et være-eller-ikke-være-prosjekt, både for lytter og for band.
Kaster du deg med ansiktet først inn i den musikalske virvelvinden, som Tobias og
Simen i Aiming For Enrike gjør hver eneste gang, er vi ganske sikre på at du raskt
blir fanget i den. Der inne er det atmosfærisk, det er stakkato, det er voldsomt og
det er fascinerende. Men mest av alt er det utrolig moro. Fellesnevneren for
musikken deres har alltid vært energi og eksplosivitet, og dét er det ingen tvil om at
du får servert på «Las Napalmas». Låter som «Nibloninan Car», «Moustache» og
«Lactic Acid Trip» treffer som tunge slag i mellomgulvet, i tillegg kommer de seige
og mer soniske låtene som «Social Window», «Front Runner» og «Hi Ball».
Det høres kanskje ikke ut som det, all den tid låtene kaster deg rundt med
infernalsk kraft og urokkelig intensitet, men Aiming For Enrike består av kun to
musikere, en gitar og et trommesett. Selv om det kanskje er vanskelig å tro, er
denne platen spilt inn 100% live i studio med kun de to musikerne sammen i ett
rom. Sammen har Aiming For Enrike laget sitt eget univers, hvor alt sentrerer rundt det som skjer mellom de to i øvingslokalet,
studio og scenen. Det du ser er det du hører, og det du hører er pur lykke. For lytter og for band.
Sjanger: Rock/pop
Varenr: PEKULA001 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7041880995393 | Label: Pekula Records
For promo kontakt: jansenplateproduksjon@gmail.com

Lindstrøm - It’s Alright Between Us As It Is
Ute på vinyl. Nå på CD.
On his new album Lindstrøm has refined his love of arpeggiated synths, warm and
steamy analogue bubble baths and earworm melodies into his most rounded and
complete statement to date. It’s Balearic free-disco combined with epic cosmic
voyages, just the way we like it :)

Sjanger: Rock/pop / Elektronika
Varenr: STS320CD | Pris: 1 CD K | Strekkode: 5053760032557 | Label: Smalltown Supersound/RoM
For promo kontakt: maren@smalltownsupersound.no

Major Parkinson – Blackbox (cd og vinyl)
Blackbox er det fjerde studioalbumet til kult-prog-fenomenet Major Parkinson.
Dette er en tunglastet skattekiste i helstøpt mørk materie som trekkes tålmodig
fra havbunnen, gjennom stimer av underlige sverdfisker. Albumet er et nattlig ritt
over åpne, snødekte vidder, i belysningen av en dunkel måne og ukjente
stjernebilder. De sju medlemmene i bandet har brukt rundt to år på å sette
sammen Blackbox, og med produsentlegenden Yngve Leidulv Sætre bak
spakene får du her oppleve majorene i et tettere, tyngre og mer delikat lydbilde
enn tidligere. Linn Frøkedal (Misty Coast, Low Frequency in Stereo) bidrar med
umiskjennelig gjestevokal på intet mindre enn fire spor, og et utall av andre
musikere har bidratt med sine unike krydder i denne unike utforskningen av
progressive lydlandskaper. Frenetiske rytmeseksjoner, lekne strykere, englekor,
flyvende pianoer, luftige blåsere, blytunge gitarvegger og arktisk elektronikk,
denne platen har det meste. Major Parkinson gir deg her et kompromissløst
musikalsk verk, et sted i krysningspunktet mellom progrock og filmatisk pop, holdt
på plass med en rød tråd av mørk poesi. Rull ut den svarte løperen!
Bandet består av Jon Ivar Kollbotn (vokal), Eivind Gammersvik (bass), Lars Christian Bjørknes (elektronikk/tangenter), Sondre
Veland (trommer), Sondre Skollevoll (gitar/vokal), Øystein Bech-Eriksen (gitar) og Claudia Cox (fiolin).
Kommer fra: Bergen
Sjanger: Rock/pop /
Varenr: DRCD2222 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041880317201 | Label: Degaton Records
Varenr: DRLP2222 | Pris: 1 LP R | Strekkode: 7041880317218 | Label: Degaton Records
For promo kontakt: mail@degatonrecords.com

Følg MO på sosiale medier:
Instagram:
Twitter:
Facebook:
YouTube:

https://www.instagram.com/musikkoperatorene/
https://twitter.com/Musop
https://www.facebook.com/Musikkoperat%C3%B8rene-AS-279828620105/
https://www.youtube.com/channel/UC5h4L3GX15gmiZ6WNRVQ38g

Musikkoperatørene AS

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

3/8

Bror din - Stormen (vinyl)
"Stormen" er platedebuten til det psykedeliske rockebandet Bror Din fra Elverum og Hamar.
Bror Din består av folk med bakgrunn fra blant annet Jaqueline, Ram-Zet og Return.

Kommer fra: Elverum og Hamar
Sjanger: Rock/pop
Varenr: UTMARKLP05 | Pris: 1 LP P | Strekkode: 7090026943224 | Label: Utmark
For promo kontakt: kontakt@oksekar.no

Trondheim Bassorkester - Vortex Surfer / True Middle
(vinyl 7")
Mye bass i bunn og grunn Trondheim bassorkester ble startet på slutten av nittitallet av
Michael Duch. Den gang var han selv student på jazzlinja på NTNU og nå er han ansatt som
førsteamanuensis samme sted. På det meste har bassorkesteret bestått av 13 kontrabasser
og har spilt musikk av Jimi Hendrix, Franz Schubert, Cornelius Cardew, Alphaville og Bob
Dylan, for å nevne noen. Trondheim Bassorkester ble i 2016 invitert til å spille på åpningen av
Rockheims Motorpsycho utstilling "Supersonic Scientists". De framførte "Vortex Surfer " & "
True Middle" med hjelp fra Andreas Elvenes, Kyrre Laastad og Matt Burt. 27 oktober gir CGR
ut en 7" med studio versjoner av disse to låtene.
Kommer fra: Trondheim
Sjanger: Rock/pop
Varenr: BASS1CGR079 | Pris: 1 SINGEL P | Strekkode: 9008798228102 | Label: Crispin Glover Records
For promo kontakt: torglund@gmail.com

Poing m/ Lillo-Stenberg & Lasse Marhaug - Stakkars Oslo /
Stakkars Oss (vinyl EP)
POING har siden 2003 spilt med Lars Lillo-Stenberg ved ymse anledninger, og i 2011 tok de
også med seg Lasse Marhaug inn i
samarbeidet. Dette har resultert i vinylutgivelsen Stakkars lille Oslo, som er mikset av Lasse
Marhaug og utgis på Crispin Glover
Records. Den 27.oktober spiller de en supereksklusiv releasekonsert i Olavshallens Lillesal i
Trondheim. Kanskje blir det plate av denne konserten også? POING er Rolf-Erik Nystrøm på
saxofoner, Frode Haltli på akkordeon og Håkon Thelin på kontrabass. Gruppa beveger seg fritt
mellom sjangre, men er fundamentert i samtidsmusikken hvor de har urfremført over 100
nye verker skrevet spesielt til dem. POING har også et tett samarbeide med komponist og
vokalist Maja Solveig Kjelstrup Ratkje i prosjektene Wach Auf! og Kapital & Moral. Lars Lillo-Stenberg er en av norges mest
sentrale pop-artister og låtskrivere. Han er mest kjent som sanger og frontfigur i deLillos, men har utallige andre prosjekter
konstant gående, som soloartist, forfatter, på teateret osv. Han er også en glimrende gitarist, noe som han tar med seg inn i
samarbeid med POING og Lasse Marhaug.
Lasse Marhaug har siden starten av 90-tallet markert seg som en av de mest aktive i den mye omtalte norske støyscenen med
et hundretalls plateutgivelser og en rekke turnèer bak seg. Han har vært aktiv både som soloartist og med forskjellige prosjekter.
Marhaug har også gjort en drøss samarbeidsprosjekter med andre artister. Han har jobbet med musikk til dans, video og teater.
Han driver plateselskapene Pica Disk og Prisma Records, samt bokforlaget Marhaug Forlag.
Sjanger: Rock/pop
Varenr: MARX1CGR076 | Pris: 1 EP KS | Strekkode: 9008798219599 | Label: Crispin Glover Records
For promo kontakt: torglund@gmail.com

Cornelius Jakhelln - Nazi Jihad (BOK)
Nazi jihad er en fortelling om to ungdommer som radikaliseres inn i ekstreme miljøer, skrevet av
Cornelius Jakhelln. «Uromanen» har et klart preg av filosofisk fabel og satire.
Erik er en outsider som interesserer seg for skytespill, mørk musikk og ekstrem ideologi. Han får
bråk med gjenglederen Zahid, noe som ender med et sykehusopphold. Etter overtalelser fra
historielæreren Meyer går Erik med på å møte Zahid i Forsoningsrådet. Det utrolige skjer; de to
guttene møtes igjen, og utvikler en forståelse. De er begge fiendtlige til det materialistiske,
autoritære samfunnet som omgir dem, og drømmer om slutten på imperiet til Weltmacht. De dyrker
frihetskjempere og revolusjonære.

Sjanger: Bok, roman
Varenr: 9788299743426 | Pris: 1 BOK JX | Strekkode: 9788299743426 | Label: Propagenia Press
For promo kontakt: vonjackhelln@gmail.com
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JAZZ just the way it is:
Kjetil Mulelid Trio –
Not Nearly Enough To Buy A House (cd og vinyl)
Kjetil Mulelid Trio - ledet av pianist og komponist Kjetil André Mulelid (26) debuterer her med en oppsiktsvekkende moden debut. Sammen med seg har
han bassist Bjørn Marius Hegge (29) og trommeslager Andreas Skår Winther
(26). Trioen befinner seg i samme musikalske landskap som In The Country
og Espen Eriksen Trio, men med en solid dose ungdommelig lekenhet og
nysgjerrighet. Mulelid henter inspirasjon fra såvel salmer som frijazz,
musikken kan være både energisk, rytmisk intrikat, harmonisk rik, intim og
med en vakker melodi. Låtene er i all hovedsak komponert av Mulelid, men
med rom for individuell og kollektiv improvisasjon.

Sjanger: Jazz
Varenr: RCD2196 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662021963 | Label: Rune Grammofon
Varenr: RLP3196 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7033660031964 | Label: Rune Grammofon
For promo kontakt: rune@grappa.no

Håkon Kornstad & KORK - Live
Ny CD med høydepunktene fra to fulle hus i Store Studio i mars 2017. Håkon
Kornstad Ensemble møter KORK, dirigert av Christian Eggen.
Konserten vil bli vist på NRK «Hovedscenen» søndag 29. oktober.
Tenor Battle with strings! Dette unike samarbeidet spinner videre på det
kritikerroste albumet Tenor Battle fra 2015. Nå også med symfonisk orkester i
ryggen, leverer Kornstad en sømløs miks mellom klassiske sanger, operaarier
og sitt eget kreative tilskudd, både som jazz-saxofonist, nyslått
orkesterarrangør og -komponist, og som bandleder, med sitt faste ensemble
av improviserende musikere i toppsjiktet. I tillegg får vi to av Kornstads
komposisjoner fra soloalbumet Symphonies in My Head fra 2011, den ene
(“Plystre”) omgjort til symfonisk stykke av Kjetil Bjerkestrand, den andre
tilpasset for fem celloer – en rolig og instrumental avslutning på et album du
garantert vil bli rørt av, kanskje humre litt av – og plystre til.

Sjanger: Jazz
Varenr: GRCD4568 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 7033662045686 | Label: Grappa
For promo kontakt: andreas@grappa.no

Michael Bloch Trio - Circular Changes
Trioen platedebuterte i 2015 med "First Light", som i sin tid mottok gode
kritikker. Med "Circular Changes" har trioen nå beveget seg bort fra den
tradisjonelle jazzen og skapt sitt eget uttrykk med en mer groove-basert
tilnærming, hvor det melodiske står i sentrum. Tittelen henspiller på at vi
mennesker av og til beveger oss i sirkler gjennom livet, men at ting likevel går
fremover og vi forandrer oss. Vi vender tilbake til steder vi har vært før, men
ting er forandret. Dette gjenspeiles i musikkens karakter, med melodier som
antyder en følelse av tilbakeblikk og lett melankoli, samtidig som dens
nyskapende friskhet stadfester at vi lever i
nåtiden og har kommet oss videre. Musikken kan beskrives som moderne,
melodiøs jazz, med innflytelse fra både klassisk og pop. Mange av
komposisjonene har tilsynelatende en enkel harmonikk, men bak den ligger
det en subtil og underfundig kompleksitet. Michael Bloch vakte i sin tid
oppsikt da han allerede som 16-åring spilte med etablerte og kjente musikere.
Det var forventet at han skulle gjøre stor karriere som jazzpianist, men ble på
et tidspunkt så påvirket av John Coltranes musikk at han begynte å spille saksofon istedet. Med to instrumenter å håndtere,
kombinert med skyhøye krav til egne prestasjoner, har han derfor holdt seg litt i skyggen i endel år. I denne tiden har han jobbet
hardt med å utvikle et virtuost spill og et særegent uttrykk, med basis i begge instrumenters kvaliteter. Med denne trioen er han
tilbake igjen i rampelyset. Frode Berg har fast jobb som bassist i Oslo Filharmoniske Orkester, men er i tillegg høyt profilert som
jazzmusiker, hvor han kanskje er mest kjent fra Helge Lien Trio og Adam Baldych. Anders Thorén er frilansmusiker og
produsent, og har sin utdannelse fra Los Angeles, i tillegg til
privatstudier med Dave Weckl og Peter Erskine. Han har spilt med flere internasjonalt kjente navn som f.eks. Lars Jansson,
Seamus Blake, Anders Bergcrantz og Helge Lien.
Sjanger: Jazz
Varenr: AT017 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 0662578831112 | Label: AMP Music & Records
For promo kontakt: contact@ampmusicrecords.com
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Iiro Rantala / Ulf Wakenius - Good stuff (cd og vinyl)
Til tross for massiv turnering på hver sin kant med egne prosjekter, har to av ACT familiens
virkelig store navn funnet sammen som duo. Etter hyllest konserten „Tears for Esbjörn“ fant
de ut at de hadde en musikalsk kjemi. De spilte en konsert sammen på Jazz Baltica og det
ble åpenbart at det måtte bli plate av det. Her har de funnet et spennende sammensatt
reportaoar som rett og slett er Good Stuff!

Sjanger: Jazz
Varenr: ACT98512 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 0614427985125 | Label: ACT
Varenr: ACT98511 | Pris: 1 LP R | Strekkode: 0614427985118 | Label: ACT
For promo kontakt: tl@musikkoperatorene.no

Scott DuBois - Autumn Wind (cd og vinyl)
Gitaristen Scott DuBois tar årstid-konseptet til et nytt nivå med en serie komposisjoner som
feirer den rastløse og uforutsigbare høsten. Det er blitt en impresjonistisk musikalsk reise
som er organsisk og svevende, men likevel en sammenhengende miks av elementer fra
moderne jazz, samtidsmusikk og americana.

Sjanger: Jazz
Varenr: ACT98562 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 0614427985620 | Label: ACT
Varenr: ACT98561 | Pris: 2 LP MS | Strekkode: 0614427985613 | Label: ACT
For promo kontakt: tl@musikkoperatorene.no

Stefano Bollani Trio - Mediterraneo
(Jazz at Berlin Phil VIII)
Misjonen med serien „Jazz at the Philharmonic“ er å få presentert „The Sound of Europe“ på
den store scenen. Et ambisiøst prosjekt, men vi er nå kommet til den 8. utgivelsen i serien.
Denne gang er det italiensk musikk med Stafano Bollani i hovedrollen. Mye europeiske
musikkrøtter kommer fra Italia med store verdenskjente verker innenfor særlig opera og
filmmusikk. Bli med Bollani på reisen gjennom musikken fra hans hjemland på
Mediterraneo.

Sjanger: Jazz
Varenr: ACT98492 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 0614427984920 | Label: ACT
For promo kontakt: tl@musikkoperatorene.no

Kontakt oss:
Håkon Gjesvik

Daglig leder

Tel: 23 31 01 21

Mob: 900 823 03

hg@musikkoperatorene.no

Tomas Linnes
Maria Nergård

Eksport / salg
Salg

Tel: 23 31 01 25
Tel: 23 31 01 24

Mob: 970 972 09
Mob: 977 530 47

tl@musikkoperatorene.no
mn@musikkoperatorene.no
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Kvindelige Studenters Sangforening - Kom regn
Kvindelige Studenters Sangforening (KSS) – for tiden rangert som verdens beste
kvinnekor – lanserer i disse dager sin tredje utgivelse på LAWO Classics: «Kom
regn». På denne CD-en tar de for seg den norske samtidsmusikken for kvinnekor,
som de opp gjennom korets historie har hatt et sterkt forhold til, og som har bidratt til
mye av deres suksess. Koret ønsker med dette å gi et bidrag til bevaringen og
utbredelsen av musikken til viktige norske komponister fra vår samtid. Selve tittelen
«Kom regn» er hentet fra Fartein Valens verk «Kom regn fra det høie», som er CDens åpningsspor. Ved siden av tre motetter for kvinnekor av Valen, består
innspillingen av verk av Arne Norheim, Knut Nystedt, Egil Hovland og Bjørn Kruse.
Disse er alle komponister som i stor grad har bidratt til å forme norsk kormusikk det
siste århundret, og som KSS ønsker å gjøre mer tilgjengelige gjennom sine tolkninger
av dette repertoaret. Tekstene varierer fra Shakespeare, tradisjonell liturgi og salmer
til norske samtidspoeter som Stein Mehren og Paal-Helge Haugen. Med denne
utgivelsen ønsker KSS å vise frem den spennende og varierte musikken som er skrevet for kvinnekor i Norge det siste
hundreåret. Kvindelige Studenters Sangforening (KSS) ble stiftet i 1895, og går inn i historien som verdens eldste akademiske
kvinnekor. I dag er KSS et av Norges ledende kvinnekor, og rangert av Interkultur som verdens beste. Koret ledes av dirigent
Marit Tøndel Bodsberg Weyde, en av Norges mest fremad-stormende, unge dirigenter. Under hennes ledelse har KSS vunnet
store, internasjonale konkurranser som European Choir Games og Grand Prix of Nations.
Kommer fra: Oslo
Sjanger: Klassisk/samtidsmusikk
Varenr: LWC1134 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 7090020181561 | Label: Lawo Classics
For promo kontakt: vegard@lawo.no

Minner om denne:
Du og jeg og vi 2-3-4 - Krokodille i baksetet
Du og jeg og vi 2-3-4" er en groovy trio som elsker å leke med rytmer og improvisasjon.
Etter vi hadde spilt noen konserter skjønte vi hvor gøy og utfordrende det var å skrive og
spille musikk for barn. Du får ikke et ærligere publikum, på godt og vondt. Vi liker det så
innmari godt, og bestemte oss for å spille inn låtene på plate. Igjennom plata får man møtt
mange ulike karakterer og sjangre, f.eks en ballade om en Regnsky som ikke føler seg så
velkommen, en boogie-låt om fising, en punke-låt om Rotta Ronny som er lei av kebab,
og Fru Rosenstrøm som er en nabodame litt utenom det vanlige - hun planlegger nemlig
å rane banken!"
Du og jeg og vi 2-3-4" består av: Ellen Brekken, Elisabeth Mørland Nesset og Julie
Falkevik Tungevåg. Produsent er Geir Holmsen.

Sjanger: Visejazz / Barn
Varenr: CLPCD162 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7042880171920 | Label: Curling Legs
For promo kontakt: info@curlinglegs.no
SISTE DEL AV LANG TURNE:
21.okt : Førde bibliotek /// 22.okt : Krydder kafé – Sogndal /// 26.okt : Rendalen – barnehagekonserter /// 27.okt : Tynset kulturhus
28.okt : Trondheim Folkebibliotek /// 29.okt : Hamar teater /// 4.nov : Terminalen Ålesund /// 5.nov : Rauma kulturhus /// 9.nov :
Grimstad kulturhus /// 10.nov: Odderøya barnehage Kristiansand /// 10.nov: Birkeland kulturhus /// 11.nov : Oseana kunst og
kultursenter, Os (Bergen) /// 12.nov : USF Verftet i Bergen

Forhånder 3. November:
Jonas Alaska – Fear is a demon (cd og vinyl)
Gåte – Attersyn (cd og vinyl EP)
Electric Eye – From the Poisonous Tree (cd og vinyl)
Erlend Ropstad – Alt som har hendt (vinyl)
Hekla Stålstrenga – Velkommen Inn (juleplate)
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Kommende utgivelser høsten 2017 (med forbehold om endringer, oppdatert 20.10.2017)
slipp

bestnr
FORHÅND:

label

artist

albumtittel

03-nov-17 SHPWRK019

Shipwreckords

Sjøvaag,Jonas

Illum

03-nov-17 RIOT138

Riot Factory

Svankropp

Gabriel (DIG ALBUM)

03-nov-17 VAFCD017

Va Fongool

Propan

Baby

03-nov-17 PGCD125

Park Grammofon

BOP 69

80 Super Action

03-nov-17 BH201703

Braveheart

Jonas Alaska

Fear is s Demon

03-nov-17 BH201703LP

Braveheart

Jonas Alaska

Fear is s Demon (VINYL)

03-nov-17 FXCD441

Kirkelig Kulturverksted

Diverse artister

Messe under regnbuen - Jakobsmesse 5

03-nov-17 DM52CD

Drabant Music

Gåte

Attersyn

03-nov-17 LGR754

Later Gator Records

Ropstad,Erlend

Alt som har hendt (VINYL)

03-nov-17 JANSEN093CD

Jansen Records

Electric Eye

From The Poisonous Tree

03-nov-17 JANSEN093LP

Jansen Records

Electric Eye

From The Poisonous Tree (VINYL)

03-nov-17 MEAU009510

Metronomicon Audio

Hanny

Tutti Frutty (10")

03-nov-17 DM52EP

Drabant Music

Gåte

Attersyn EP

03-nov-17 LWC1138

Lawo Classics

Ensemble Allegria

Mozart / Schoenberg

Talik

Hekla Stålstrenga

Velkommen inn

10-nov-17 AT018

AMP Music & Records

Balvig, Christian

Music for Humans

10-nov-17 BMCD6540

Blue Mood

Flaata,Paal

Songs - The Trilogy Collection

10-nov-17 BMLP6542

Blue Mood

Flaata,Paal

Love & Rain (VINYL)

10-nov-17 GRCD4555

Grappa

Flaata/Ackles/Busk

Elvis X-Mas

10-nov-17 HCD7319

Heilo

Hytta,Anne/Øyonn Groven Myhren

Sogesong

10-nov-17 ODINCD9563

Odin

Iberg,Helge

Jazzkammer

10-nov-17 PPC9072

Pro Musica

Øian,Johan

Works By Johan Øian

10-nov-17 ACD5085

Aurora

Buene,Eivind

Garland

10-nov-17 ME019CD

ME

Meg og Kammeraten min

Snydelig

10-nov-17 ME020LP

ME

Meg og Kammeraten min

Snydelig (VINYL)

10-nov-17 CCD050

C+C Records/Falck

Granlund,Trond

1973-1986

17-nov-17 2L142SACD

2L

Nilssen,Tina Margareta

Appassionata

17-nov-17 HCD7324

Heilo

Lien,Annbjørg

Music without borders

17-nov-17 HCD7327

Heilo

Vårdal,Vegar

Ikkje ver blug, kyss meg

17-nov-17 OF121

Øra Fonogram

Molecules & Skomsvoll,Erlend

Louder Than You

17-nov-17 UNDCD07

Underground

Berg,Eli Johanne

Trur du at

17-nov-17 GRLP4345

Grappa

Eriksen,Espen/Gunnar Halle

Meditations on Christmas (VINYL)

17-nov-17 CCD049

C+C Records/Falck

Langsomt Mot Nord

Langsomt Mot Nord

17-nov-17 KRE111

Kompis Records

Kompen,Kristoffer

Sundown

24-nov-17 BB04

Redbrick Records

Borg,Benny

En dag på jorden

24-nov-17 GRCD4569

Grappa

Kvernberg,Ola

Steamdome

24-nov-17 GRLP4569

Grappa

Kvernberg,Ola

Steamdome (VINYL)

24-nov-17 HCD7326

Heilo

Ugagn

TBC

24-nov-17 ODINCD9558

Odin

Finnerud,Svein Trio

Plastic Sun (Remastered)

24-nov-17 ODINLP9558

Odin

Finnerud,Svein Trio

Plastic Sun (Remastered) VINYL

24-nov-17 ACT98592

ACT

Div art

Hendrix in the Spirit of Jazz

24-nov-17 HUBROCD2593

Hubro

Myhr,Kim

You I Me

24-nov-17 HUBROLP3593

Hubro

Myhr,Kim

You I Me (VINYL)

24-nov-17 INEA24

Inner Ear

Storaas,Vigleik/Tor Yttredal

Space in between

24-nov-17 ODINCD9561

Odin

Toneff,Radka/Steve Dogrobosz

Fairytales (Original Master)

24-nov-17 ODINLP9561

Odin

Toneff,Radka/Steve Dogrobosz

Fairytales (Original Master) VINYL

01-des-17 GTACD8619

Tylden

Div art

Gledelig Jul

01-des-17 OF128

Øra Fonogram

Meyer Lysne,Jo David & Eilertsen,Mats

Meander

01-des-17 CLPCD161

Curling Legs

Mathisen,Hans

Orchestral Works

01-des-17 HCRBOK556

Hot Club Records

Bjørn Krokfoss (BOK)

Kroks bok

08-des-17 NOFO087

No Forevers

The Beards

Vask dæ i ansiktet, det e jul

NY! 03-nov-17

TA172
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