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Happy (Despicable Me 2) 
Pharrell Williams

I See Fire 
Ed Sheeran

Jubel (Radio Edit) 
Klingande

Magic 
Coldplay

Can't Remember to.... 
Shakira feat. Rihanna

Timber 
Pitbull feat. Ke$ha

Brother 
Morten Harket

Lucky One 
Alexander Rybak

Royals 
Lorde

Snufs 
Kaveh

Enkelte har ventet lenge på 
dette. Bloody Beach album-
debuterer – endelig.

Rock/Afrobeat 
Bloody Beach 
Bloody Beach Pirate Radio 
Presents: (Nabovarsel) 5

  �På Sentrum Scene for tre år siden svin-
set Bloody Beach-vokalist Arne Håkon 
Tjelle rundt i sin kjortellignende kosty-
me foran en litt glissen Bylarm-sal. Men 
de som var til stede denne kvelden fikk 
ferten av noe stort. 

  �De siste årene har imidlertid bandets 
sommerklamme, brunstøvete og sløye 
musikalske fremtoning forsvunnet litt i 
medlemmenes andre prosjekter. Som-
meren 2012 ble det annonsert at debut-
platen skulle komme ut på Tellé samme 
høst. Det gjorde den aldri.

  �En EP, en syvtommer og en pirrende 
video til snerrende «Gonzo Blues» har så 
langt kommet ut av Bloody Beach. Det 
har virvlet opp store forventninger og 
med spillejobb på Øyafestivalen i år og 
vitale Nabovarsel i ryggen bør 2014 bli 
Bloody Beachs år.

  �Om indie-kritikeren Sivert Høyem 
skulle kategorisert Bloody Beach hadde 
han fått en stri jobb. Ingrediensene er 

mange. Selv har medlemmene sagt både 
ethnorock, en blanding av afrobeat, dub 
og rock. Kunstrock, kanskje. Kast inn litt 
psykedelia også.

  � Platen brøyter vei utenfor den klassiske 
indiepaletten med referansenikk til alt fra 
Bombino, Fela Kuti og post-punk. Noen 
vil dra kjensel på lydsporet til nedlagte 
«Lydverket» i låten som har vært med si-
den starten – «Bonanza». Singelen «Disco 
Impaler» skinner klart sammen med den 
splittede personligheten i uimotståelige 
«Lovechild» som også er en god represen-
tant for hele Bloody-universet.  

  �Låter: «Lovechild», «Disco Impaler», 
og «TMI». 

Ørjan Nilsson

Smakfull blodpølse
BLOODY DEBUT: Kim Åge Furuhaug, Chris Holm, Arne Håkon Tjelle, Erlend Alm Lerstad og Anders Winsents. FOTO: NABOVARSEL PROMO

Pop 
Kaja Gunnufsen 
Faen Kaja (Brilliance Records /  
Musikkoperatørene) 5

Om fem, seks år, når vi 
ikke er like mye på Insta-
gram og sier Lol med iro-
nisk distanse lenger, vil 
Kaja Gunnufsens debu-
talbum kanskje sees på 

som en plate naglet til sin tid. Altså; ikke noe 
for tidløsheten. Til det har «Faen Kaja» for 
mange tidstypiske referanser og knagger. 
Men foran, under og over låtenes 2014-mar-
kører er platen en nydelig samling av livs-
trøtt og skjør outsider-poesi dyppet ned i 
Kenneth Ishaks porøse og pene lydvegger. 
25 år gamle Gunnufsen fra Ås stikker med 
«Faen Kaja» hull på et urbant ungvoksent 
liv og bretter det ut bedre enn noen andre 
hjemlige låtskrivere om dagen. 
Låter: «Faen Kaja», «Høst (feat. Handerre 
Linni), «Uke 53 / LOL» og «Jævlig lei».

Ørjan Nilsson

Pop 
Elbow 
«The Take Off And Landing 
Of Everything» (Universal) 4

Britiske Elbow er kva-
litetsleverandører av 
melankolsk pop om livet 
og kjærligheten. Deres 
sjette utgivelse er intet 
unntak. Det rytmiske, 

følelsesladde andresporet «Charge» fanger 
oppmerksomheten og holder den. «These 
fuckers are ignoring me», spytter Guy Gar-
vey. Og konstaterer at vi aldri lærer av histo-
rien. Den dragende låten lastet med strykere 
tar uventede vendinger. Mørke, dramatiske 
«Fly Boy Blue/Lunette» griper også tak i deg. 
Mens «Real Life» med sin herlige «hallelujah 
morning» løfter lytteren. Den vakre, utrolig 
triste låten «The Blanket Of Night» om båt-
flyktninger som ser håpet svinne, veier opp 
for noen monotone spor. Elbow kan fortsatt 
overraske. Låter: «Charge», «The Blanket Of 
Night», «Real Life».

Ann Kristin Ødegård

Countrypop 
Siri Vølstad Jensen 
«Coming Home» 
(Playroom/Sony) 4

«Idol»-vinner Siri Vølstad 
Jensen har fått nesten et 
år på seg til debutalbu-
met, låter fra Nashville 
og Lene Marlin- og Kurt-
produsent Jørn Dahl på 

laget. Kurt-gitarist Tommy Kristiansen setter 
også sitt kvalitetsmerke på låtene. Den ano-
nyme «Idol»-singelen er ikke en gang med. 
Den fengende oppgjørslåten «Burn Baby 
Burn» kan derimot få de fleste til å like co-
untry. Siri er ikke like tøff som amerikanske 
Taylor Swift, men har likevel to potensielle 
hiter til: Uptempo «Let Love» og «Try». Tit-
telballaden «Coming Home» har også appell. 
Smart nok har hun fått et organisk lydbilde, 
noe som kler henne. Siris stemme er lett å 
like, lys og klar, med countryknekk og litt 
vibrato. Svakheten er de enkle tekstene. Lå-
ter: «Try», «Let Love», «Coming Home». 

Ann Kristin Ødegård

Blues 
Johnny Winter 
True to the Blues – The Johnny  
Winter Story 
(Sony Music) 5

Johnny Winter fra Be-
aumont i Texas var nært 
knyttet til den lille byen 
Leland i Mississippi-del-
taet, der hans far ledet 

et bomullsfirma. Johnny, albino og hvit som 
en vinter, viste tidlig at du trenger ikke være 
black to be blue. Med en formidabel slide-
teknikk var det egentlig bare et spørsmål om 
tid før mannen fikk sin fortjente plass der 
oppe sammen med 60-tallets gitarguder, 
som alle hadde blues i hjertet. Bloomfield, 
Clapton, Hendrix og Allman var tidlige ute 
med å løfte frem Winter. Mike Bloomfield 
var den som i desember 1968 på Fillmore 
East i New York, der alle viktige platedi-
rektører var faste gjester, inviterte Winter 
på scenen. Kort tid etter fikk den knapt 25 
år gamle Johnny en lukrativ kontrakt med 
Columbia Records. «True to the Blues – The 

Johnny Winter Story» er en flott samling med 
fire CD-er og et staselig hefte. Låtene er hen-
tet fra de første platene som kom på tampen 
av 1960-tallet, samt fra de fire påfølgende 
tiårene. Her er flere opptak som aldri har vært 
utgitt før, og en del tøffe liveopptak fra ulike 
konserter og festivaler. I tillegg til å være en 
bluesgitarist på øverste hylle, var også Johnny 
Winter en viktig bidragsyter til at Muddy Wa-
ters fikk laget noen flotte plater på tampen 
av sin karriere. Noen godbiter er med her, der 
Muddy og hans band, forsterket med Winter, 
får vist noe av kraften i sin blues. Men hoved-
vekten er selvsagt på Winters ulike bandkon-
stellasjoner gjennom historien. Texaneren er 
definitivt en bedre gitarist enn vokalist. Men 
det er mye energi og vilje i den raspende stem-
men. Kombinert med sylskarpe gitarriff og 
ikke minst et slidespill som svinger som besatt, 
er dette nok et bevis på bluesmusikkens spe-
sielle evne til å treffe hjertet, hodet, hofter og 
begge bena. Samtidig. Johnny Winter har slitt 
med dårlig helse de siste årene. Dette er blitt 
et fortjent dokument som viser hvor god han 
virkelig var. Låter: «Rock & Roll People», «Done 
Got Over It», «It's My Own Fault». 

Per Randers Haukaas 


