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Til Fauske med ny musikk
Når Susanne Lundeng
kommer til Fauske er det
med rykende fersk musikk.
CHRISTIAN A. UNOSEN
christian.unosen@an.no
901 00 376

TURNÉ: Susanne Lundeng og bandet legger ut på turné i Salten. OnsFOTO: AKRIV
dag 11. april kommer de til Fauske.

emt heldig

FAUSKE: – I løpet av det siste
året har tekster uventet banket på og jeg har turt å åpne
døra. Mye har skjedd, og det

strømmer på med tekst og musikk, melder Fauske kino på
sin hjemmeside.
Onsdag 11. april kommer
hun til Fauske. Med seg har
hun også en fersk Spellemannspris.
Ifølge Lundeng er fela det
bærende elementet i låtene.
– Det har tatt utrolig lang tid
å bli komfortabel med egne
ord. Fela, med si nordlands-

dialekt, er likevel det bærende
i musikken, heter det videre
før det legges til:
– For noen er kanskje denne
dialekten usynlig i låtene
mine, men den er mitt faste
holdepunkt for nye fortellinger, som låten «Nattmorran»
med polsdansrytmen i slåttemargen.
12. april blir det konsert i
samfunnssalen i Beiarn.

Dette er nok ei fjær i
jazzhatten til Hoﬀ
Musikk
KJELL NORDENG

Musikkjournalist
Hoff ensemble
«Polarity»
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MERK DEG undertittelen på
Hoffs nye plate: «An acoustic
project». «Polarity» byr på pianobasert jazz, og bortsett fra et
fåtall understøttinger er synthene borte. I materialet finnes
mye nytt og noe gammelt, og
helheten er ei sterk pianotrioplate. De andre musikerne er
Audun Kleive (trommer) og
Anders Jormin (bass).
MED DEN NE trioen i sving er
spillet selvsagt utsøkt. Rytmikken, følelsen og den indre
bandkjemien er topp. Noe av
æren for dybden og nerven tilfaller trommis Kleive. Musik-

ken utvikler seg dynamisk, og
det går ikke så mange takter
før de flotte soloinnslagene
kommer. Hoffs improvisasjoner er som alltid smakfulle,
oppfinnsomme og melodisk,
og svenske Jormin er en ypperlig bassolist, enten han
«fingerplukker» toner eller legger buen til. Prøv åpningen av
«Beginning», eller soloen på
«Innocence».
Mens de foreliggende trioversjonene fremmer de allerede kjente låtenes iboende
stemninger og melodiske kvaliteter, viser de ferske låtene
komponist Hoff i god form.
«Innocence», «Sacred» og
«Pathway» representerer de
vakkert lyriske balladene, og
også i midt- og opptempolåtene, deriblant tittelkuttet, er
låtskriverhåndverket utmerket.
I LØ PET av plata er vi ofte innom betagende melankolske
stemninger, mens en rask låt

som «Euphoria» driver av
frisk, livskraftig energi. Ganske tøft, til tider. Ei variert plate, altså, og på den fine, salmeaktige «Home» kommer det
klart frem at Hoff ikke bare er
en europeisk, men også nordisk tonekunstner.
Og så kan man spørre seg om
Bodø-pianisten har en egen
stemme, eller om han «bare»
er en av mange videreførere av
tradisjonen fra Keith Jarrett.
Hvor viktig er det, så lenge låtene sterke og spillingen er så
flott som dette, og når jeg hører tonegangen og atmosfæren
i et kutt som «Innocence», da
tenker jeg i mitt Bodø-sinn:
«E` ikke det der han Jan Gunnar Hoff?» Det er vel et tegn på
noe?
OG TIL slutt: Lydbildet nyter
godt av at innspillingen er
gjort i et romslig kirkelokale,
og ingen hadde vel produsert
dette bedre enn Morten Lindberg.

Mer Star Wars-moro

BAND: Henning Gravrok Band
vekker mange følelser hos jazzelskere.

1992: Henning Gravrok har vært
med på mye. Her er han i aksjon
på Musikkfestuka i 1992.

FILM TRAI LE REN FOR
«SOLO: A Star Wars Story».

LOS ANGELES: En flunkende
ny filmtrailer for «Solo: A Star
Wars Story» viser hvordan Lucasfilm og Disney har tatt grep
etter at de to opprinnelige regissørene brått tok avskjed.
I fjor sa Chris Lord og Phil Lord
takk for seg, angivelig på
grunn av stor uenighet med
manusforfatter Lawrence Casdan. Selv erklærte regissørduoen at det var «kreative forskjeller» – mens det ble hevdet
at de hadde prøvd å gjøre Han
Solo-historien til en slags «Ace
Ventura i rommet». Det skal ha

vært Alden Ehrenreich, som
spiller Harrison Fords Solo-karakter som ung, som skal ha
uttrykt sterk bekymring overfor en produsent. Nå er Ron
Howard trygt på plass ved
regiroret, og det tegner til å bli
en høyintensiv såkalt heistfilm i «Star Wars»-filmenes
scifi-univers – og med litt av
Han Solos bitende humor
slengt i gryta også, meldes det.
Filmtraileren ble lagt ut 8. april, og hadde på det første døgnet nærmere to millioner visninger.
(NTB)

