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Bloody Beach leverer 
lydsporet til årets beste 
halvdel – ekstatisk, tro-
pisk, sympatisk.

DET FINNES TING  man venter 
lenge på – spenningen kan 
forsvinne, forsterkes, ved-
vare. Noe man har måttet 
vente lenge på er Bloody 
Beach sitt debutalbum. Det 
har vært syv år med ufor-
glemmelige konserter, EP-er 
som har blitt lyttet til igjen 
og igjen. Når «Bloody Beach 
Pirate Radio Presents:» ende-
lig er på plass, er fallhøyden 
så enorm at den fremkaller 
en angstfylt kvalme.

På platen vil du finne 
låter du kanskje har hørt før, 
som eksplosive «Bonanza», 
en kanon av en låt i ny for-
pakning, med spenstigere 
produksjon enn tidligere. 
Wünderkid Matias Tellez, 
med fartstid i alt fra solo-
prosjekter til Young Dreams 
i nyere tid, står nemlig bak 
miksingen. Man kan høre 
spor av nettopp sistnevnte 
her, i form av utallige vokal-
lag og ekstatiske, tropiske 
gitarer.

Ting har ikke forandret seg 
mye i Bloody Beach-land, det 
er fortsatt en kraftfull miks av 
ska, reggae og krautrock, som 
alltid pyntet med et spek-
ter synthlyder en ikke har 
hørt maken til. En av deres 
sterkeste sider er kombina-
sjonen Arne Håkon Tjelle og 
Chris Holm på vokal, ulike, 
men hele tiden på lag. Tjelle 
er nonchalant og laidback, 
Holm oppgløtt og energisk.

«Jigsaw» er herlig i sin 
afrobeatånd, en ukomplisert 
og dermed utrolig fornøye-
lig liten sak. Strengt talt er 
albumet kanskje ikke bare 
en forløsende opplevelse for 
lytteren, men åpenbart også 
for bandet. Det bugner over 
av en ubeskrivelig eksplosiv 
glede – ta for eksempel «Love 
Child», også en gammel låt i 
nye klær. Den ender i eufori 
og ingenting føles mer natur-
lig.

Det åpenbarer seg at dette 
kommer til å sette lyden til 
et halvt år med vår, sommer, 
eventyr, fest, nachspiel, hyt-
ting med nevene på festival, 
pils på toppen av Bergenhus 
festning – og det kommer i 
grevens tid.

ALISA LARSEN
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Samme glade ulla fra 
popveteranen.

HUN HAR holdt det gående i 27 
år nå, Kylie Minogue. Rekken 
med topp 10-singler har vært 
tilsynelatende uavbrutt. 12 
album er det også blitt, alle 
med bilde av henne selv på 
coveret, alle fylt av hennes 
oppstemte diskopop. 

Det er lett å tenke på 
henne som en fattigmanns 
Madonna: Minogues evne til 
å tilpasse seg nye trender i 
popmusikken når liksom ikke 
opp mot Madonnas evne til 
å lage milepæler av stilend-
ringene, og hvis Madonnas 
deklarasjoner er feministiske 
er Minogues «bare» feminine. 

Den påstanden taper kraft 
for hver nye Minogue-hit og 
-album. Ja visst tilpasser hun 
seg dagens lyd- og melodi-
bilde, listen av bidragsyterne 
er full av aktuelle navn, med 
Pharrell og Sia blant de mest 
kjente. Men først og fremst 
høres dette ut som Kylie Mi-
nogue, insisterende diskoide 
rytmer i bunnen, med en 
vokal som markant og umis-
kjennelig lys og lett kjølig. 

Musikken er altså tilpas-
set poplistene, og det skjuler 
seg heller ingen verbale 
provokasjoner bak titler som 
«Sexy Love», «Sexercize» og 
«Les Sex». Tekstene balan-

serer fortsatt mellom det 
sexfikserte og seriøse på et 
så tekkelig vis at det krever 
en overbevisende fremføring 
for å fungere. «Kiss Me Once» 
blir derfor et statement fra en 
arbeidsmaur av en diskodiva; 
ber du om Kylie Minogue, vet 
du akkurat hva du får. 

Og det betyr gjennom-
gående deilige danserytmer 
og pur popglede i utvalgte 
sanger som «Into The Blue» 
og «Les Sex». Det er ikke all 
verden, men det holder i 
massevis.

HELGE OLSEN
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than just a fool?» spør han seg 
selv på sitt Dylan-inspirerte vis 
i den håpefulle «An Ocean In 
Between The Waves». 

Musikalsk preges derimot 
de fleste av sporene av muntre 
melodier, som om de nærmest 
har en funksjon som pådrivere 
for det å se fremover. Det er i 
hvert fall de som setter Gran-
duciels egne refleksjoner i en 
større og ikke minst optimistisk 
kontekst.

SYNTHEN SØRGER  for de lange 
tonene på platen. Tromme-
maskinene presser ofte på for 
å holde et driftig tempo, mens 
gitarer, munnspill, saksofoner 
og piano beriker «Lost In The 
Dream» med mangfoldige de-
taljer. Spor som «Red Eyes» og 
«Burning» fenger spesielt med 
sine formodninger om håp i et 
oppløftende tempo, fylt med 
nøktern livsglede og spontani-
tet. 

«Suffering» flørter med 
80-tallsballaden, mens albu-
mets følelsesbetonte tittelspor 
byr på lavmælte country-
referanser. Variasjonen skaper 
en givende dynamikk på denne 
platen, men kanskje viktigst av 
alt mester The War On Drugs å 
smitte lytteren med sin evne til 
å vie tid til å ta det med ro.

ANNA OFSTAD

VOKALIST: Adam Granduciel er frontfigur i The War On Drugs. BTs anmelder mener bandets siste utgivelse, «Lost In            The Dream», er en drømmeplate.
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Wolves Like Us «Black Soul Choir» 
Hovedstadspønkerne vet hvor skapet skal 
stå. Bandet med medlemmer fra Silver, 
Amulet, JR Ewing og 
Infidels Forever har 
stålkontroll på sin 
bleke, melodiøse mus-
kelrock. Andrealbumet 
er mer komplekst og 
variert enn debuten, 
men mangler til gjengjeld fengende enkelt-
låter. Som helhet er det derimot tidvis riktig 
overveldende.

 
Tortorum «Katabasis» 
Bergensbandet har fått med seg et tredje 
medlem, bassist Barghest fra engelske 
Spearhead, og overgår 
den tidvis generiske 
debuten med glans. 
Bandets hvasse krys-
ning av ortodoks svart-
metall og mer moderne 
innslag gir endelig 
avkastning: Bunnsolid vokal, herlige brudd, 
utsøkte melodier, rå energi – et musikalsk 
ritual verdt å få med seg.

PETTER LØNNINGEN

Vi er alle like. Hvorfor 
snakker folk i det hele  
tatt om feminisme? 

Den britiske artisten Lily Allen mener 
at det ikke er noe poeng å snakke om 
feminisme lenger.  

The Nips/The Nipple Erectors «Bops, 
Babes, Booze and Bovver» (1987)
Shane MacGowan lever stadig, men det er 
lite igjen å spore av 
storheten fra tiden i 
The Pogues. Men Mac-
Gowan var faktisk en 
gang en lovende musi-
ker som nesten sprakk 
av energi, skaperglede 
og lystig aggresjon; The 
Nips var irens første musikalske prosjekt, 
og var et av de mer dansegulvvennlige pøn-
rockbandene i England på slutten av 70-tal-
let. Albumet «Bops ...» er ikke en offisiell 
samling låter, men snarere en bootleg bestå-
ende av bandets tre EP-er. Det er skranglete 
greier, men likevel utviser MacGowan og 
kompani en melodiforståelse få andre av 
deres samtidige kunne skryte av. «Bops ...» 
hveser, snerrer, kurtiserer og leker, og det 
er overraskende mange lag og stemninger 
skjult i tregrepslåtene de hamrer ut. Det er 
slik MacGowan bør huskes.
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