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Skal man kjøpe en enkelt juleplate i år er valget ikke lett. Den som 15. des, 13:54
likevel best forener ønsket om tradisjon og fornyelse er juleplaten Ambulanse med
til Veronica Akselsen. Dette skriver vår anmelder Egil Horne
pasient blåste av
Mikkelsen som har lyttet seg gjennom haugen av juleplater og
veien
plukket ut de som har gjort mest inntrykk.
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Stort vakrere går det vel nesten ikke an å få det? Mange kjente og
noen mindre kjente og kjære julesanger i fullkommen tapning. En av
de platene som kommer til å overleve julen, tåler definitivt lagring, og
kan meget vel vise seg å være en plate man tar frem også etter jul, rett
og slett fordi den er et fremragende eksempel på norsk korsang i
absolutt toppklasse. Fantastisk samsang, sober uttale, nydelig korklang.
Bedre enn dette blir det ikke. Og de er her alle sammen, hvis noen
skulle være i tvil, de klassiske julesangene.

http://web.archive.org/web/20041215142642/http://www.bt.no/kultur/musikk/article.jhtml?articleID=320111[25.10.2009 16:37:35]
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