
SUNNMØRSPOSTEN Tirsdag 18. mars 20142

KULTUR
Tips oss: 95 400 400 kultur@smp.no

ANMELDT AV
ODD INGE RAND
kultur@smp.no

Bloody Beach sin albumde-
but har latt vente på seg,
men de som venter lenge
venter som kjent ofte på noe
godt. «Bloody Beach Pirate
Radio Presents» er leken,
annerledes og uforutsigbar i
formen. Mye av den positive
stemningen må godskrives
Matias Tellez som har mik-
set sammen en tett og
detaljrik plate med flere lag
av herlig galskap. «Bonanza»
har fått nytt liv, «Disco
Impaler» har en herlig reg-
gaefot og «Jigsaw» er dri-
vende. Bloody Beach låter
som studionerder som leker
seg frem til et herlig sound

som er smakfullt småskeivt,
og som nikker tøft mot
60-tallets dansefot med et
eksotisk gitarsound. Det er
et fengende album, men
man bruker likevel tid for å
hele platen inn i ryggraden.
Den byr på noe nytt hver
gang man setter den på, og
er en utømmelig kilde av
godlyd til tross for sine
beskjedne 36 minutter. De
har de imidlertid brukt svært
godt.
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Detaljrik og eksotisk
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Hvorvidt D'Sound er utda-
tert eller ikke er irrelevant
for de som liker genuin og
organisk popmusikk som er
håndlaget av dyktige musi-
kere med popteft. Og hvor
mange hitsingler denne tri-
oen har hatt inne på norske
radiolister er mildt sagt
imponerende. «Signs» er
også et aldri så lite come-
back for bandet, men tiden
har stått stille i forhold til
den heftige instrumenterin-
gen og det berømte
«D'soundet» med Kim
Ofstad på trommer og Jonny
Sjo på bass. «Love Like
Rain» er den midtempo sin-

gelen med masse luft før
«Something Real» og «The
Girl» er tettere og mer hef-
tige. «Chopsene» er intakt
for Jonny i «Magnet» og
Ofstads mange synkoper
med stramt skarptromme-
skinn. «Signs» inneholder
nok ikke altfor mange kom-
mende radiobidrag, men
fansen kan glede seg over at
bandet er tilbake i sin rette
form.
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Tilbake i sin rette form

Artist: D'Sound: Signs

Plateselskap: Sony Music

Fakta: D'Sound var kun en
duo på det forrige albumet
«Starts And Ends», men er
fulltallige med Kim Ofstad
tilbake på «Signs», trioens
første album sammen på
åtte år.

D'SOUND

Artist: Bloody Beach:
Bloody Beach Pirate Radio
Presents

Plateselskap: Phonofile

Fakta: Bloody Beach har
to medlemmer fra Møre
og Romsdal, nemlig Arne
Håkon Tjelle og Erlend Alm
Lerstad fra henholdsvis
Molde og Ålesund.

BLOODY BEACH

FLØ

Kunstgalleriet Studio Hugo
Opdal i bygda Flø åpner nye
avdelinger. Først ut er Åle-
sund – deretter følger Oslo,
Stavanger, London – og New
York.

Galleriet i den lille bygda på
Sunnmøre vil ta med seg kunst-
nerne sine ut på veien for å
holde gjesteutstillinger.

– Vi vil se på dette som våre

distriktskontorer, spøker galle-
rigründer Hugo Opdal.

Først vanker åpning i Ålesund,
hvor det blir salgsutstilling med
billedkunstner Kenneth Blom og
åpning 24. mai.

Til høsten kommer mye
omtalte Pushwagner til jugend-
byen for å stille ut sin kunst.
Begge kunstnere har stilt ut på
Flø-galleriet tidligere.

Samarbeidspartner i Ålesund
er Jacu AS som har etablert seg
i byens gamle trafostasjon og
dermed kan by på litt av en tak-
høyde

– Dette er et fantastisk lokale

med kreative eiere, også er det
sentralt plassert i byen. Nå gle-
der vi oss til å sette i gang, fortel-
ler Opdal.

Studio Hugo Opdal åpnet i
2007 og har klart å gjøre seg
svært bemerket – med blant
andre kunstnere av nasjonalt og
internasjonalt format.

Bygdegalleriet er også vert-
skap for den årlige kunstfestiva-
len Go With the Flø, som i år
arrangeres 28. og 29. juni. I loka-
lene ligger også en Moods of
Norway-butikk.
NTB

Studio Hugo Opdal
inntar flere byer

ÅLESUND: Studio Hugo Opdal på Flø og Jacu AS i Ålesund inngår samarbeid. Her er gallerist Hugo Opdal (t.v.)
og studio-manager Audun Hopland fra Studio Hugo Opdal sammen med Anne Birte Bjørdal Hanken fra Jacu
foran den gamle trafostasjonen i Ålesund sentrum. FOTO: TONY HALL

Frode Grytten har skrive ein roman om fire menn som skapte det
banebrytande punkbandet The Clash. Det vert både samtale og kon-
sert i Ivar Aasen-tunet onsdag 26. juni. På konserten får publikum
mellom anna høyre The Clash, Bruce Springsteen og Leonard Cohen
– på ekte Grytten-vis. Grytten har med forfattar og musikar Pedro
Carmona-Alvarez på scenen.
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Frode Grytten og The Clash
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