
ADVARSEL  Trommer, fele og akkordeon 
kan være svært vanedannende!

PRESSEMELDING 6. SEPTEMBER 2004

bandet FLUKT
presenterer nå CD’en

Drufiacc 

®

– utviklet av blå rytmer
og nordiske strøk med en klassisk aroma

Bandets forrige utgivelse “Spill” gjorde stor suksess i 2002. Nå er 
bassen erstattet med trommer i et enda tøffere lydbilde. Sammen 
med musikkmerket 2L er “Drufiacc” destillert og servert!

Håvard Sterten, Sturla Eide og Øivind Farmen langer Drufiacc i New 
York, Jamestown, Minneapolis og Chicago i september. I oktober og 
november er de klare for Norgesturné.

Hva skjer når folkemusikk møter klassisk og blues i en trio med fele, trekkspill og trommer? 
Det blir heftige utladninger i en intens og svært mettet musikalsk atmosfære, med åpninger 
også for det sarte og enkle. Du inviteres med på en flukt i et spennende og rikt landskap; et 
folkemusikalsk svev med stort vingespenn.

Unike radioversjoner av 2 låter er vedlagt, eller tilsendes på oppfordring (2L@lindberg.no)

Radioedit 1 Bayer & Bananer (Ronny Kjøsen)  1:53
En tidlig morgen etter en sen kveld, satt en noe redusert trekkspiller på en hybel og drømte om nybakt brød 
med brunost og nysilt melk. Etter mye møye og besvær kom han seg omsider bort til kjøleskapet sitt i håp om 
å finne noe som kunne likne på drømmen. Dessverre lå det ikke noe annet der enn en klase brune bananer 
og tre flasker Bayer. I ren frustrasjon komponerte trekkspilleren denne låten.

Radioedit 2 Oksenes dans (Øivind Farmen)  2:09
Et slitent, skittent og mørkt lokale fylt med okseliknende mannfolk, kledd i helsetrøyer 
og med en kroppslukt som vitner om mangeårig manglende hygiene. På scenen står 
et utskremt band som spiller for livet, mens mannfolkene utkjemper en kamp ved 
å springe mot hverandre og med full kraft la vommene forsøke å slå motstanderen 
overende. Den som faller har tapt!
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