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Motorpsycho - The Crucible
Motorpsycho kunne ikke startet sitt 30-års jubileum på en bedre og mer storslagen
måte. "The Crucible" er et episk, særegent, vakkert, intrikat og meget fokusert album
som vil bli stående som et fyrtårn i bandets allerede omfattende diskografi. Man kan
si at "The Crucible" starter der "The Tower" sluttet, men uten at den nødvendigvis er
å betrakte som en oppfølger. Til det er den rett og slett et for stort sprang bortenfor
de stedene Motorpsycho våget seg med "The Tower". Selv om man sikkert kan finne
spor av stilskapere som Genesis, King Crimson, Yes, Van der Graaf Generator eller
Black Sabbath, så er dette først og fremst et erketypisk Motorpsycho album i den
forstand at det på samme tid tvers gjennom låter som Motorpsycho og samtidig
bringer noe nytt og originalt. "The Crucible" består av tre spor; Psychotzar og Lux
Aeterna - hver på rundt 10 minutter - samt tittelsporet som opptar hele side to. Det er også verdt å merke seg at
medlemmene nå opererer på et utrolig høyt nivå, og at gitarist Snah i våre ører leverer et par av sine aller fineste soli
noen sinne.
"The Crucible" er i all hovesak innspilt i Wales og produsert av Andrew Scheps - som har jobbet med alt fra Black
Sabbath til Adele - og Deathprod (Helge Sten) og låter fantastisk fint. Vinyl-utgaven er gravert av Chris Bellman hos
Bernie Grundman Mastering. Coveret viser igjen et maleri av Håkon Gullvåg ("Egypts Hær Drukner") og kan brettes ut i
fire paneler, på samme måte som "The Tower".
Sjanger: Rock/pop
Varenr: MPCD103 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662010301 | Label: Rune Grammofon
Varenr: MPLP303 | Pris: 1 LP R | Strekkode: 7033660030301 | Label: Rune Grammofon
For promo kontakt: rune@grappa.no

Div art - Hver gang vi møtes - sesong 8
Den åttende sesongen av «Hver gang vi møtes» finner sted på Vestre Kjærnes gård
utenfor Moss, og i år er det Elisabeth Andreassen, Trine Rein, Maria Haukaas Mittet,
Sol Heilo, Tom Mathisen, Lars Bremnes og Petter «Katastrofe» Kristiansen som byr
seere og lyttere inn på uforglemmelige musikalske øyeblikk, historier, hygge og
moro.
Den 15. februar kommer endelig det store «Hver gang vi møtes - Sesong 8»albumet! Her finner du 24 minneverdige låter fra denne sesongen, og inkluderer blant
annet Bettans cover av «When Heroes Are Made», Sol Heilos versjon av «Hold On
Be Strong», og ikke minst Petter Katastrofes nytolkning av «La det swinge». Albumet
gis ut på Grappa Musikkforlag og slippes der du kjøper musikk. «Hver gang vi møtes» produseres av TV2 og Mastiff.
Sjanger: Rock/pop
Varenr: GRCD4636 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7033662046362 | Label: Grappa
For promo kontakt: helge@grappa.no

Chain Wallet - No Ritual
Chain Wallet er lyden av følelser i widescreen, musikalsk hintende til en tid da alt var
i 4:3. Bandet plukker opp der den melankolske, disige og svært fengende debuten
slapp, og vender tilbake med et enda rikere og mer definert lydbilde.
Der Chain Wallets debutalbum ble drømt opp i det regntunge Bergen, emigrerte
bandet til en avsidesliggende koie på Borestranda på Jæren for å nedlegge
grunnsteinen til «den vanskelige andreplaten». Her, blant surfere og ensomme
turister, ble No Ritual til.
Selv om du fortsatt kan ane noe Mary Chain her eller Johnny Marr der, etablerer
Chain Wallet virkelig sin egen musikalske personlighet med dette albumet. Bandet
har fått hjelp til å ekspandere lydbildet ytterligere av Chiara Cavallari fra det psykedeliske shoegaze-bandet FOAMMM.
Selv sier de: «Vi har hatt lyst til å samarbeide med Chiara lenge, og hennes eteriske tilstedeværelse er heldigvis strødd
utover hele dette albumet.»
Begge platene til Chain Wallet følger løse narrativ om en desorientert og vaklende protagonist. Debuten kretset rundt
temaer som isolasjon, uforløste ambisjoner og tapre forsøk på å gi slipp på det som var. No Ritual utspiller seg i
kjølvannet av denne krisen, i et åndelig limbo. Protagonisten jakter desperat nye symbolske meninger, men fortaper
seg etter hvert i en annen virkelighet.
Sjanger: Rock
Varenr: JANSEN104CD | Pris: 1 CD DS | Strekkode: 7041880996895 | Label: Jansen Records
Varenr: JANSEN104LP | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7041880996901 | Label: Jansen Records
Varenr: JANSEN104MC | Pris: 1 MC H | Strekkode: 192562953051 | Label: Jansen Records
For promo kontakt: erik@jansenrecords.com
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BRIDGES with Seamus Blake - Continuum
BRIDGES er et modernt nordisk prosjekt som har visjonen at bygge nye musikalske
broer mellom Norge og andre deler av verden. Etter det vellykkete debutalbumet
BRIDGES med Seamus Blake (2016) og etter to år med turnéer og konserter rundt i
Europa, så stod det klart for musikerne at deres konstruktive broarbeid helt klart skulle
fortsette.
Continuum er BRIDGES with Seamus Blakes andre studioalbum. Et album som
oppsummerer ensembles musikalske utvikling og viser fram en musikalsk dialog av
større dybde. Uttrykket som dannet seg over tid viser at synergien mellom dem fem
unike musikerene nå er sterkere og at det musikalske samspillet har modnet. Kombinasjonen av Blake og Powells horn
skaper et lag av både vakker lyrik og sterk intensitet, og under det hviler Bergs harmoniske overskudd og virtuositet på
en solid og kreativ grunn av Jesper Bodilsen og Anders Thorén.Frihet møter struktur når ensemblet utforsker både
intrikate komposisjoner og åpne landskap av fri improvisasjon. Musikken kan beskrives som moderne, klar og
kompleks, med solid rytmisk tilstedeværelse og sterke solistprestasjoner. Komposisjonene er skrevne av merparten av
ensemblet for å skape musikalsk mangfold og bedre representere prosjektets unike identitet.Continuum ble innspilt i
legendariske Rainbow Studio, Oslo høsten 2018, og ble mikset og mastret av Jacob S. Worm i Finland Studio, Aarhus.
Sjanger: Jazz
Varenr: AT050 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 0662578831433 | Label: AMP Music & Records
For promo kontakt: contact@ampmusicrecords.com

KLASSISK 15.02.2019
Yuko Inoue – The Art of Emotions
Musikk fra en tid da komponistene utviklet et fantastisk nytt tonespråk.
Tittelen på Yuko Inoues debutalbum sier alt. Klangen i hammerklaveret henter oss 200
år tilbake i tid – til en tid da komponistene utviklet et fantastisk nytt tonespråk i takt med
instrumentenes utvikling. En tid der musikken for alvor blir følelsenes kunstart! C.P.E
var en av de fremste utviklerne av et individuelt musikkuttrykk. De tre store innenfor
Wienerklassisismen har alle mye å takke C.P.E. for. Haydn var en stor fan livet
igjennom. I et brev skriver Mozart at hans kone Constanze trykket kraftig på for at han
skulle skrive et stykke i Bach-stil for klaver. Motivet i Beethovens store variasjonsstykke
kommer fra Prometheus, og han bruker det flere andre steder også, blant annet i den
tredje symfonien ’Eroica’.
Sjanger: Klassisk
Varenr: PSC1372 | Pris: 1 CD K | Strekkode: 7033662013722 | Label: Simax Classics
For promo kontakt: erik@grappa.no

Njål Sparbo - Natt og dag - Norwegian Songs vol 2
De fleste sangene i "Natt og Dag" ble opprinnelig skrevet for sang og piano, bortsett fra
sangene fra Nordheim og Åm, som ble skrevet for sang og harpe, samt Sommerfeldts
stykke for sang og solo cello. Mange komponister kunne ha blitt inkludert i denne
antologien, og utvalget av sanger i dette opptaket er ikke ment å være autoritativt eller
representativt fra et musikkhistorisk perspektiv. Sangene er valgt fordi jeg liker dem, fordi
de sjelden fremføres, og fordi jeg anser dem for å være godt egnet for mine
arrangementer for bass-baryton, harpe og strykekvintett. Likevel, "Norwegian Songs vol.
2 "presenterer sanger av 18 norske komponister som på ulike måter utforsket nye former
for uttrykk etter kulminasjonen av den nasjonalromantiske perioden, og kombinerer
elementer fra europeisk og norsk romansetradisjon på interessante måter.
Sjanger: Klassisk/samtidsmusikk
Varenr: QCD9410 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041880990879 | Label: Quattro Records
For promo kontakt: sparbo@quattro.no
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FORHÅNDSORDRE 22.02.2019
Susanna & the Brotherhood of Our Lady - Garden of
Earthly Delights
Garden of Earthly Delights er opprinnelig et bestllingsverk for Vossajazz i 2017, og spenner fra
sjelegranskende folk til vibrerende elektroniske lydlandskap. Lyttere vil kanskje høre elementer
som kan minne om Joni Mitchells melodiføring, Nina Simones selvutleverende mørke eller
Diamanda Galas’ traumatiserte intensitet, liksom ﬁltrert gjennom middelaldersk folketradisjon
og moderne, eksperimentell lydhørhet. Men det er ingen tvil om at dette er Susannas egen,
distinkte stemme: Kraftfull, søkende og klar, med en kjerne av symbolsk billedbruk hentet fra
antikk mytologi, middelaldersk mystisisme og vår tids forbrukersamfunn. På sitt 13. album,
Garden of Earthly Delights, tar Susanna utgangspunkt i et utvalg av Hieronymus Boschs malerier. Resultatet er en
glødende, poetisk og fantastisk samling sanger og historier. Spor som «Gluttony and Lust», «Death and the Miser» og
«Ship of Fools» spiller på Boschs fremstillinger av synd og menneskelig svakhet, mens «Wayfarer», «Ecstasy» og
«Beautiful Life» antyder en transcenderende søken etter åndelig tilfredsstillelse. Innspilt i Ocean Sound studio på Giske
med Deathprod som med-produsent, og et helt nytt band bestående av Stina Moltu på gitar, kassettspiller og vokal, Ida
Løvli Hidle på akkordeon, Ina Sagstuen på vokal, synth og elektronikk, Natali A. Garner på vokal og elektronikk sammen
med Susanna på piano, vokal, CP80, Rhodes og elektronikk. “Susannas musikalske visjon viser vei mot en annen verden.
Garden of Earthly Delights er 42 minutter med paradis.” sier Rob Young.
Sjanger: Rock/pop
Varenr: SONATACD050 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7041880996956 | Label: SusannaSonata
Varenr: SONATALP050 | Pris: 1 LP PX | Strekkode: 7041880996963 | Label: SusannaSonata
For promo kontakt: post@susannasonata.com

Hekla Stålstrenga - Elske og ære
Nytt album frå Hekla stålstrenga med nye slagarar som Sangen og Hør du Maria! Hekla
stålstrenga er ei av landets mest populære grupper, med solid basis i nordnorsk
tradisjonsmusikk og visetradisjon. Ta vel i mot Elske og ære!

Sjanger: Folkemusikk
Varenr: TA186 | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7090010522237 | Label: Talik
For promo kontakt: frode.rolandsgard@talik.no

Inge Bremnes - Har de
are halvannet år etter at nge remnes slapp debutalbumet
ellomspill , som høstet
fine anmeldelser, samt singelen «Ingen som veit» som førte til besøk og spilling hos NRK
1 Lindmo, er Bremnes allerede klar med oppfølgeren.
Andrealbumet Har det no å si inneholder totalt ti låter, inkludert popul re singler som
immelblå , «La det vær» og «Tunnelsyn», og i tillegg fem helt nye sanger som til
sammen utgjør det perfekte neste kapittelet i Bremnes sin katalog og karriere. Dette er
ganske enkelt en plate som er fylt med nye og minneverdige, varme melodier og nære
tekster.
m bakgrunnen for ar det no å si, forteller Bremnes at noe av det som interesserer han
mest er hvordan mennesker tenker.
– blant tar vi noen morsomme snarveier for å kunne si en ting og gj re noe annet, ofte ubevisst. i er faktisk ekstremt
flinke til det. oen ganger lurer jeg på om det til syvende og sist egentlig er så n ye med hva jeg sier og gj r, sier han.
ar det no å si er spilt inn i alabar og orsk lydstudio, med musikere Eirik Hansen (gitar), Andreas Molde (bass),
Andreas Voie Juliebø (slagverk), Simen Eifring (trombone) og Morten Evensen (valthorn).
nge remnes er en ung nordnorsk artist og låtskriver fra v fjord i roms. Med sitt personlige uttrykk og s rpregede
stemmemateriale, flettet sammen med inspirasjon fra blant andre eff uckley, Coldplay, Sigur R s og sgeir rausti,
har nge imponert på konserter og turneer både i England og orge.
Inge Bremnes spiller på Parkteatret i Oslo 22. februar, 2019
Sjanger: Rock/pop /
Varenr: DM49CD | Pris: 1 CD JT | Strekkode: 7072696001190 | Label: Drabant Music
Varenr: DM49LP | Pris: 1 LP PS | Strekkode: 7072696001442 | Label: Drabant Music
For promo kontakt: terje@drabantmusic.no

Musikkoperatørene AS

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

3/5

KOMMENDE 2019
Kommende utgivelser:
(med forbehold om endringer, fler titler kommer, oppdatert 31.01.2018)
Dato

bestnr

artist

albumtittel

label

15-feb-19 MPCD103

Motorpsycho

The Crucible

Rune Grammofon

15-feb-19 MPLP303

Motorpsycho

The Crucible (VINYL)

Rune Grammofon

15-feb-19 GRCD4636

Div art

Hver gang vi møtes –sesong 8

Grappa

15-feb-19 JANSEN104CD

Chain Wallet

No Ritual

Jansen Records

15-feb-19 JANSEN104LP

Chain Wallet

No Ritual (VINYL)

Jansen Records

15-feb-19 JANSEN104MC

Chain Wallet

No Ritual (KASSETT)

Jansen Records

15-feb-19 AT050

BRIDGES with Seamus Blake

Continuum

AMP Music & Records

15-feb-19 PSC1372

Inoue,Yuko

Art of Emotions,The

Simax Classics

15-feb-19 QCD9410

Sparbo,Njål

Natt og dag Norwegian Songs v.2

Quattro Records

22-feb-19 SONATACD050

Susanna & the Brotherhood of Our Lady

Garden of Earthly Delights

SusannaSonata

22-feb-19 SONATALP050

Susanna & the Brotherhood of Our Lady

Garden of Earthly Delights (VINYL)

SusannaSonata

22-feb-19 TA186

Hekla Stålstrenga

Elske og ære

Talik

22-feb-19 DM49CD

Bremnes,Inge

22-feb-19 DM49LP

Bremnes,Inge

22-feb-19 ACT97372

Gustafsson,Rigmor

Come Home

ACT

22-feb-19 ACT97631

Kühn,Joachim

Melodic Ornette Coleman - Piano

ACT

22-feb-19 ACT97632

Kühn,Joachim

Melodic Ornette Coleman - Piano

ACT

22-feb-19 ACT98761

Nguyên Lê Quartet

Streams (VINYL)

ACT

22-feb-19 ACT98762

Nguyên Lê Quartet

Streams

ACT

22-feb-19 ACT98782

Javier Girotto Trio

Tango Nuevo Revisited

ACT

22-feb-19 GRLP4603

Håkon Kornstad Trio

Im Treibhaus (VINYL)

Grappa

22-feb-19 FBCD242

Mean Steel - Rokkones & Andersson

Zwei-Mann-Orchester

Finito Bacalao Rec

22-feb-19 FBLP242

Mean Steel - Rokkones & Andersson

Zwei-Mann-Orchester (VINYL)

Finito Bacalao Rec

22-feb-19 NORCD1994

Kristiansen,Kirsti Bakken

LINDEN

NORCD

22-feb-19 OF142

Meier,Billy

Sounds From Erra

Øra Fonogram

22-feb-19 OF142LP

Meier,Billy

Sounds From Erra (VINYL)

Øra Fonogram

01-mar-19 PSC1361

Olsen,Stein-Erik og Egil Haugland

Paris Recital

Simax Classics

01-mar-19 VAFCD019

Bilayer

Bilayer

Va Fongool

07-mar-19 8NERVE004

Summers,Sarah-Jane

Owerset (DIG SINGEL)

Dell Daisy Records

08-mar-19 3779106

Ensemble Denada

Live in Bremen

Jazzland Recordings

08-mar-19 HCD7345

Vassvik

Gákti

Heilo

08-mar-19 HUBROCD2580

Torvund, Øyvind

Exotica Album,The

Hubro

08-mar-19 HUBROLP3580

Torvund, Øyvind

Exotica Album,The (VINYL)

Hubro

08-mar-19 RCD2204

Ratkje,Maja S.K.

Sult

Rune Grammofon

08-mar-19 RLP3204

Ratkje,Maja S.K.

Sult (VINYL)

Rune Grammofon

15-mar-19 ACT98751

Landgren/Wollny/Danielsson/Haffner

4 Wheel Drive (VINYL)

ACT

15-mar-19 ACT98752

Landgren/Wollny/Danielsson/Haffner

4 Wheel Drive

ACT

15-mar-19 AT036

Briotrio

Briotrio

AMP Music & Rec

15-mar-19 UTMARKLP11

Chief Stokers,The

Strangers (VINYL)

Utmark

22-mar-19 GRCD4597

Rohde,Rasmus

tba

Grappa

22-mar-19 JANSEN107CD

Tempel

Tempel

Jansen Records

22-mar-19 JANSEN107LP

Tempel

Tempel (VINYL)

Jansen Records

22-mar-19 PNL044

Äleklint/Holmlander/Nilssen-Love

Fish & Steel

PNL Records

22-mar-19 PSC1349

Nystrøm,Rolf

Oriental Winds of the Baroque

Pro Musica

22-mar-19 STI14

Sara,Johan jr.

Electronic yoik

Stierdna

29-mar-19 ACT90432

BartolomeyBittmann

Dynamo

ACT

29-mar-19 ACT98812

Baldych,Adam Quartet

Sacrum Profanum

ACT

29-mar-19 AT037

Circumstances Trio

Beyond the Country

AMP Music & Rec

29-mar-19 BLACKPOP006LP

Wet Dreams

Wet Dreams (VINYL)

Black Pop Records

29-mar-19 BLACKPOP006MC Wet Dreams

Wet Dreams (MC)

Black Pop Records

29-mar-19 GRCD4532

Syntax TerrOrkester

Garden II TBC (DIG ALBUM)

Grappa

29-mar-19 GRLP4532

Syntax TerrOrkester

Garden II (VINYL)

Grappa
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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

Kontakt oss:
Håkon Gjesvik
Maria Nergård

Daglig leder
Salg

Musikkoperatørene AS

Tel: 23 31 01 21
Tel: 23 31 01 24

Mob: 900 823 03
Mob: 977 530 47

hg@musikkoperatorene.no
mn@musikkoperatorene.no
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