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Allerede i 2003 kom gruppa med sin første jule-cd,
«Julen er her», og nå mente de det var på tide med
en oppfølger. Det er vanskelig å motsi dem! «The
World for Christmas» er delt inn i en «lugn» og en
mer «fartfylld» del – slik at alle «stemninger» skal få sitt.

The Real Group har alltid stått for det bortimot perfekte, nesten
feilfrie – her blir det ikke «made a mistake», som Thelonious
Monk oppfordra til. Med det som utgangspunkt blir vi servert alt
fra egne saker, via Joni Mitchells «River» til «Silent Night» og
«Santa Baby» samt svenske julesanger. Bandet har fått med seg
en rekke hjelpere til å mikse og sjølsagt låter det flott – nesten for
flott.

Alexander Rybak
Christmas Tales
Grappa/Musikkoperatørene

På sett og vis er det ikke overraskende at Alexander
Rybak tar for seg et knippe av de amerikanske “pop”-
julesangene. Han har fortalt oss både verbalt og
musikalsk at deler av hans arv befinner seg i en
tradisjon herrer som Dean Martin og Frank Sinatra var med å
etablere.

Det betyr at vi blir servert svært så “amerikanske” versjoner av
blant andre “The Christmas Song”, “Winter Wonderland”, “Let it
Snow”, “I’ll Be Home for Christmas” og “Silent Night” med Rybak
på både fiolin og vokal. Innpakninga er alt fra type storband til
masse strykere og god vokalhjelp fra gruppa Pust og jeg er ikke
et sekund i tvil om at Rybak mener dette oppriktig.

Diverse artister
Stille, stille vinternatt
Universal Music/Universal

«Jul i Blåfjell» og «Jul på Månetoppen» er evige klassikere for
tusener av nordmenn – etter hvert i flere generasjoner. Geir
Bøhren og Bent Åserud har skrevet komposisjoner som betyr jul
for svært mange.

Her har jazzpianisten Jan Gunnar Hoff fått ansvaret for å skrive
nye arrangement til 14 av melodiene og når han så har invitert
med seg et A-lag bestående av Arild Andersen på bass, Rune
Arnesen på trommer og perkusjon, Mathias Eick på trompet og
Børge Petersen-Øverleir på gitar, så blir jazzgehalten tatt vare på
best mulig måte.

Når så de vokale bidragene fra blant andre Helene
Bøksle, Unni Wilhelmsen, Tomine Harket og Bjørn
Johan Muri i duett, Sondre Bratland, Åsne Valland
Nordli og nok en strålende duett med Bjørn Eidsvåg
og Cecilia Vennersten – hva er det med Eidsvåg og kvinnelige
svenske vokalister forresten??? -, så er det lett å skjønne at
«Stille, stille vinternatt» lett kan bli en julevinner – i mange år
fremover.

Innspillingene er gjort i Sofienberg kirke i Oslo og lyden er intet
mindre en strålende og Jan Gunnar Hoff har gjort en framifrå jobb
med å samle denne utmerkede gjengen.

Diverse artister
Adventsjazz på Kulturhuset Stabekk kino
HazelJazz/MusikkLosen

I desember i fjor ble Adventsjazz på Kulturhuset Stabekk kino
arrangert for tiende gang. I spissen for det hele fra starten og fram
til dags dato har bassisten Tine Asmundsen stått, og med seg har
hun hatt vokalistene Marvin Charles og Lill Holen,
trommeslageren Svein Christiansen, pianisten, arrangøren og
legenden Einar «Pastorn» Iversen, det blei lett tilnavnet i
jazzkretser når faren var prest, tenorsaksofonisten Vidar
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