CD KLASSISK
Ludwig Güttler
Barocke Weihnacht
Berlin Classics
Musikklosen
■ Anmeldt av
Arne Guttormsen

CD COUNTRY

CD JAZZ
Oscar Peterson, Mel Torme,
Dave Brubeck, George
Shearing, Al di Meola m.fl.
Christmas Break
Relaxing jazz for the holidays
Telarc 83657/Naxos Norge

Synnøve Aanensen
Jul i en stall
SYN. CD.0506
■ Anmeldt av Øyvind Woie

■ Anmeldt av Lars O. Flydal

Vakker barokk Lun jazz-jul
Trippelseier til dirigenten og
trompetist Ludwig Güttler
for den vakre CD-en Barocke
Weihnacht – barokk jul. Selskapet har pakket den i fløyel og
utstyrt den med et velskrevet
teksthefte som setter både den
kjente og ukjente musikken i
sammenheng. CD nummer tre
gir oss utdrag av Johann Sebastian Bachs seks julekantater i
en overbevisende fremføring.
CD nummer to er utelukkende
messing. Og dette er ikke for
spesielt interesserte. Her får
barokkens julemelodier både
luftet og danset seg. Første
plate inneholder julekonserter.
Her er de pastorale stemninger
i en tradisjon som ifølge platen
er en tradisjon som skriver seg
fra italienske gjeteres juleskikk
med å samle seg i byen for å
spille musikk for barnet uten å
vekke det.

Rolige jazzballader over de
mest kjente julesangene fra
amerikansk re0pertoir. Oscar
Peterson Trio tar seg elegant
gjennom White Christmas og
pianisten Dave Brubeck og
Gerry Mulligan (baryton-sax)
gjør en litt stompy og sjarmerende Santa Claus is coming to
town. Legg til George Shearings
pianospill i en laid-back utgave
av Away in a manger, – de deilige jazzakkordene er perfekte til
peiskosen en sen førjulskveld.

CD KLASSISK

Inspirerende
Jeg er så glad for at Gulleiv Wee
og Inge Engelsvold inviterte
Synnøve Aanensen i platestudio
for å spille inn Jul i en stall. Resultatet er en av julens sterkeste
musikalske gaver. Ved å dyrke
et enkelt musikalske grep og gå
till røttene i countrytradisjonen,
har dette blitt en nær og varm
juleplate som tar oss helt inn
i halmen i stallen i Betlehem.
«Beautiful star of Betlehem»
i duo med Sondre Bratland er
gripende. Synnøve Aanensen
leverer julens sterkeste stjerne.

CD BARN

Sølvguttene
Julemesse
Missa in nativitate dominum
2L

Kringkastingsorkesteret med solister
Jul i barne-tv
BSCD1086 /Barneselskapet/
Musikkoperatørene

■ Anmeldt av
Arne Guttormsen

■ Anmeldt av Øyvind Woie

CD KLASSISK
Arve Tellefsen
Nidarosdomens guttekor
Aria
Grappa/Musikkoperatørene
■ Anmeldt av
Arne Guttormsen

Gutta voice
Ikke Troillungan, men Nidarosdomens guttekor og Arve Tellefsen
gir oss Liverpools fotballhymne
«You’ll never walk alone». Den
vakre versjonen avslutter platen
Aria som gir deg 50 minutter
vellyd av høy kvalitet. Ikke bare
julemusikk, men alt er holdt i
en stemning av jordisk forventning. John Rutters nyromantiske
musikk kler dette ensemblet. Det
gjør også Ole Ivars-komponist
William Kristoffersens «Julefløyta». Heldigvis har dirigent
Bjørn Moe valgt også å ta med
musikk av typen Knut Nystedts
«Peace». Noe motstand må også
julemusikken gi, på Aria kunne
det gjerne vært noe mer.

CD ROCK

Nytt sølv
Sølvguttene fornyer den klassiske korjulemusikken. Med
platen Julemesse begeistrer de
denne lytter med et bredt sammensatt repertoar. Platen er en
messe der leddene ikke er fra
en og samme komponist, men
hentet helt tilbake fra 900-tallets anonyme fram til nåtidige
komponister som Wolfgang
Plagge og Kjell Mørk Karlsen.
Selv om ingen av valgene er
direkte dristige, gjør denne
miksen at sølvstrupene vinner
lytterens oppmerksomhet.

TV-nostalgi
NRK har remikset TV-kalendermusikk. Kringkastingsorkesteret leverer stemning og høy
musikalsk kvalitet. Benedikte
Kruse, Christin Bastiansen
og Jostein Hasselgård synger
seg fra Skomakergata via
Vertshuset Den gylne hale til
Blåfjell. Sju norske kalendere er
julemusikantene innom. Her
er det mange minner å hente,
først og fremst for dem som
er gamle nok til å huske disse
seriene.
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«Synnøve
Aanensen leverer
julens sterkeste stjerne»
Øyvind Woie

The Boppers
Jingle Bell Rock
Bonnier Music
■ Anmeldt av Øyvind Woie

CD ROCK
Billy Idol
Happy Holidays
BDM/Bonnier Amigo
■ Anmeldt av Øyvind Woie

Merry
twistmas
Trenger du mer fart på juletregangen så kan du prøve The
Boppers. Med brylkrem i håret
og myggjagere på føttene får de
klassiske, svenske gitarheltene
plekteret til å danse over julestrengene. Tonen rockerne slår
an passer nok best på romjulsdansen. Rockabillyfoten begynner fort å gå når The Boppers
drar i gang.

Sært og surt
90-tallshelten Billy Idol leverer
en av julens snåleste juleplater.
Happy Holidays inneholder 17
julesvisker som Idol har spritet
opp med et dårlig synthkomp.
Idol synger som om han skulle
ha gått på fylla de siste fjorten
dagene. Gamle helter kan tilføre
mye, men dette mangler sjarm
og blir bare pinlig.

