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Tom Klemetzen takket av etter 5 år 
som styreleder i Norsk Viseforum. Un-
dertegnede, som har vært daglig leder 
i tre år, går inn som styreleder. Dette 
medfører at det blir endringer i admi-
nistrasjonen, men videreføring av den 
kursen som Klemetzen har satt.

Det var på landsmø-
tet 24. april at 
jeg takket ja til å 

sitte styret. Jeg takker 
for den tilliten og skal 
gjøre så godt jeg kan. 
Det er trygt å ta på seg 
dette vervet når vi har 
et stabilt styre. Kari-
anne Arntzen Møller, Per 
Jakob Skaanes, Ida Svanes 
Ziener og Jan Arvid Johan-
sen utgjør en solid kompetanse 
og bredde som gjør det lett å videreføre 
det arbeidet som dette styret har lagt opp 
gjennom flere perioder.

Det er hyggelig å arbeide i styret for NVF 
i en tid hvor vi merker økende aktivitet 
over hele landet. Flere utøvere har meldt 
seg inn og flere klubber og arrangører 
har meldt seg inn. Vi opplever en økende 
interesse over hele landet. Unge «singer-
songwriters» kommer med gode viser 
både på engelsk og norsk. Flere kommer 
med gitar til arrangørenes åpne scener og 
flere visesangere kommer ut med plater. 

Til tross for den økende aktiviteten 
rundt i landet merker vi at det er 
få som deltar i organisasjonsarbei-

det. Med bare ni delegater pluss styret 
på landsmøtet blir det gjerne litt skjev 

representasjon. Men hele landet var 
representert. Vi har også litt ulike vilkår 
og tradisjoner på det å drive organisa-
sjonsarbeid i dette landet. Å reise fra 
Mehamn til Harstad for å delta på møte 
koster 4–5000 kroner pluss et par over-
nattinger. Å reise på møte på Østlandet 

tar noen timer med bil eller tog. 
Dette er også årsaken til at 

det stort sett er regione-
nes utpekte eller valgte 

delegater som møter 
på landsmøtet. Dette 
gir en demokratisk 
utfordring som vi må 
arbeide med.

I en overgangsperiode 
vil jeg fungere som 
arbeidende styrele-

der, med den daglige driften 
i administrasjonen som en del av 

arbeidet. Vi har dyktige folk i adminis-
trasjonen som sikrer driften etter hvert 
som jeg reduserer på min stilling som 
daglig leder. Ida Svanes  Ziener jobber 
som organisasjonssekretær med allsidig 
arbeid. Anders Kjærmann Jensen ar-
beider som økonomiansvarlig i tillegg til 
at han er sekretær for «Syng for Livet». 
 Øyvind Rauset jobber som redaktør. 
Så det er en solid kompetanse som nå 
dekker kontoret. Hva som formelt gjøres 
med stillingen som daglig leder, vil dis-
kuteres i landsstyret i juni.

Om dere møtes på Nordnorsk Viseforum 
i Harstad under Festspillene, om dere 
spiller på Viser ved Kanalen eller i en 
båt: Ha en riktig god vise sommer!

Leo Leonhardsen 

i nr. 8:
Visebølgen:  Sommerens visefestivaler

Caroline Waters:  Hele verden er musikk

Viseklubb-fokus:  One from the Heart

Pernille Lund Hoel:  Setter spor

Almost Irish:  Danske folk-brødre i Norge

Konsertomtale: GItArKAmerAteNe

Hjemmestudio:  Garasjebandet

Dingseguiden:  iPad til musikkproduksjon

musikkpolitiet:  Bøker, CD’er, vinyl…

De norske viseklubbene: Full oversikt

Forsida:  
Mats Lykke med band på One from the Heart.  
Foto: Ida Svanes Ziener.

Ny styreleder i Viseforum

Redaksjonelt
Fokus på det unge visemiljøet denne gang. One from the Heart i Oslo er en av 
mange åpne scener hvor nykommere kan få prøvd seg på scenen og de mer 
 erfarne kan gjøre comeback.  

Vi har også gått nærmere inn på to av artistene vi møtte der 
– Krister og Eivind. To kvinnelige viseartister har vi også sett 
nærmere på: Caroline Waters som videreutvikler arven etter 
sin far Per Asplin, og Pernille Lund Hoel som nettopp har gitt ut 
sin debut-CD. Trioen Almost Irish består av tre brødre på 19–
23 år, og angriper den irske folkmusikken på sin helt spesielle 
måte. Vår utsendte møtte dem på Knutehytta ved Kongsberg.

Redaktør Øyvind er for tida sykemeldt etter en operasjon, og 
Ida Svanes Ziener fungerer som redaktør i dette nummer.

red@viseforum.no
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11.–12. juni: Salong-
festivalen i Hernes 
ved elverum
Årets Salongfestival har 
et stort oppbud av artister. 
Festivalen foregår på Schul-
stad Østre som ligger 5 km 
fra Elverum. 
www.salongfestivalen.com

18.–20. juni:  
Viser Ved Kanalen
Se www.viservedkanalen.no

1.–3. juli: egersund 
visefestival
Her spiller tradisjonelle 
viseartister som Steinar 
Albrigtsen, Jørn Hoel, Kine 
Hellebust og Kari Svend
sen. Men også nye navn har 
fått plass på programmet, og 
konserten med Siri Nilsen 
fredag kveld er definitivt verdt 
å få med seg! At festivalen i 
tillegg har band som Tellusalie 
og The Loch Ness Mouse på 
programmet, viser at de står 
for et utvidet visebegrep med 
spesiell appell til unge. 
Les mer på www.egersundvi-
sefestival.no.

15.–17. juli: Skåtøy 
vise og poesifestival
Arrangeres for tiende gang i 
år, og i tillegg til god musikk 
reklamerer de med spen-
nende lyrikk, kirkekonsert og 
en utsøkt, skjærgårdsinspirert 
meny. Publikum blir budt 
på en blanding av vise og 
poesi, med bl.a. Jonas Fjeld 
og Henning Kvitnes, samt 
dikterne Jan Erik Vold og 
Jon Hjørnevik. Svenskene er 
godt representert med bandet 

Eldkvarn og Marie Bergmann. 
Sistnevnte holder også kurs 
under festivalen med tittelen 
Din unika röst. Programmet 
har friske innslag av bl.a. den 
irske gruppa Liadan, duoen 
List, samt Susanne Sundfør.
Les mer på www. skatoy-
festival.org.

19.–25. juli:  
Prøysenfestivalen
www.proysenfestivalen.no.

Nordvisas  festivalguide
Den beste nordiske festival-
oversikten finner du på 
www.nordvisa.org. Linker 
til alle, så du får detaljerte 
programmer!

3.–8. august:  
Karlsøyfestivalen
Karlsøyfestivalen er en mu-
sikk- og kulturfestival med 
mening! Dette er ei feiring av 
alle positive motkrefter! Den 
skal gjenspeile og fremme alle 

de alternative kreftene 
som kjemper for en 
annen og bedre 

verden preget 
av solidaritet, 

medfø-
lelse og 
kjærlig-
het! Mer 
på www.

karlsoy  
festival.
com. 
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lillebjørn til øya 14. august
Med sine hverdagslige viser om livet generelt og Oslo 
spesielt betyr Lillebjørn Nilsen mye for mange. Han har i 
flere tiår vært blant landets mest respekterte visesangere og 
låtskrivere, og står bak en rekke av de store evigunge nor-
ske radiofavorittene. Han har opp gjennom årene blitt tildelt 
forskjellige priser, blant annet Spellemannsprisen. 

Lillebjørn Nilsens musikalske inspirasjon ligger både i den 
norske folkemusikken og i amerikansk tradisjonsmusikk. 
Mellom 1971 og -93 ga han ut en rekke soloplater, som alle 
inneholder klassikere. Han var også med i gruppene Young 
Norwegians, Ballade! og Gitarkameratene, men det er nok lå-
tene som er utgitt i hans eget navn folk husker aller best. Man 
skal heller ikke glemme at hans flotte Lillebjørns Gitarbok har 
inspirert et par generasjoner musikere. Du skal ikke se bort 
fra at du finner en mengde gitarister i de norske banda på 
årets Øya-plakat, som har starta karrieren med akkurat denne 
på pulten.

Sjøl om det begynner å bli noen år siden forrige soloplate, 
gleder Lillebjørn Nilsen fortsatt store mengder mennesker 
hvert år som konsertartist. I 2010 skal han hovedsaklig priori-
tere en ny runde med sine gamle venner i Gitarkameratene, 
men lørdag 14. august handler det kun om han selv. Kom 
tidlig og få med deg en perlerad av låter.
 
Øyafestivalen foregår i Oslo 10.–14. august. 
Se www.oyafestivalen.com.

Glem heller ikke Lillebjørns sommerkonsert på Rocke-
feller 23. juli.

Møt artisten selv på www.lillebjorn.no.
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AV IDA SVANeS ZIeNer,  
FOTO: eVA GrOVeN

Caroline var i gang med sin femte utgi-
velse, plata Being Totally Alive da hun fikk 
smerter i nakke og armer. Hun klarte å 
gjennomføre releasekonserten, men så var 
det stopp… lenge.
– Jeg skjønte etter hvert at jeg bare måtte 
gi kroppen tid til å hvile, forteller hun.
Pianoet har alltid vært Carolines instru-
ment, helt siden hun hørte faren Per Asplin 
spille. Han var pianist, skuespiller og san-
ger, og står bl.a. bak julemusikalen Putti 
Plutti Pott. Som barn hadde Caroline store 
roller i flere av farens oppsetninger, og de 
to var et radarpar i mange år.

Nå var altså Caroline i den situasjonen at 
hun ikke kunne spille piano. Men fremde-
les var trangen til å skape stor, og hun fant 
ut at hun kunne spille gitar mer uanstrengt 
enn piano. Det resulterte i en soloinn-

spilling av 
hennes mest 
etterspurte 
livesanger, 
av låtskrivere 
som Suzanne 
Vega, Joni 
Mitchell og 
Leonard 
Cohen, i til-

legg til egenskrevet materiale. Tittelen på 
plata ble Exposed, og er å finne i norske 
CD-butikker nå.
– Det er første gang jeg har gitt ut noe som 
er så nakent, sier Caroline. –  Jeg har gått 
fra 30-manns orkester til å være bare meg. 
Det gjør det i hvert fall lettere å dra på 
turné!

Og etter selv å ha hørt Caroline på rele-
asekonserten hun nylig hadde på Cosmopo-
lite, kan jeg bekrefte at hun har en helt spe-
siell evne til å formidle, og at hun oppnår 
en veldig nærhet til publikum når det bare 
er henne og gitaren. Men hun har også fun-
net tilbake til pianoet, og har derfor valgt å 
norgeslansere Being Totally Alive samtidig. 
Låtene på denne plata er pianobasert, og 
Caroline har fått med seg flere dyktige ame-
rikanske musikere. På konserter i Norge 
har hun med cellisten Aage Kvalbein, og 
den vakre celloklangen understreker hen-
nes ekspressive og følsomme uttrykk.

Caroline har stort sett holdt på med skri-
ving, teater og musikk hele livet. I tillegg 
har hun undervist. Men hun innrømmer 
at det ikke er et spesielt lønnsomt yrke, i 
hvert fall ikke hvis man tenker i penger. 
–Jeg må bare stole på at pengene kommer 
når det trengs. Jeg har vært freelance be-
standig, og har fått det til å gå rundt. Men 
noen ganger er det på hengende håret!

Caroline Waters har gått fra et musikalsk uttrykk med piano, stort band og trøkk 
til det lille, nakne formatet med kun stemme og gitar. Nå satser hun for fullt på 
hjemmemarkedet.

hele verden er musikk!

Om Caroline Waters:
• Norsk skuespiller, sanger, film-

komponist, plateartist og forfatter.
• Født 22. april 1966 i Oslo.
• Datter av skuespilleren og sange-

ren Per Asplin.
• Driver eget plateselskap Redhead 

Records
• Aktuell med albumene Exposed 

og Being Totally Alive.
 Les mer om Caroline på  

www. carolinewaters.com
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På hengende håret er også tittelen på 
Carolines musikal som hun er i gang med 
å skrive. Den er basert på hennes livshis-
torie, i likhet med boka hun også holder 
på med. Man kan lure på hvor hun henter 
kreativiteten og idéene fra.
– Jeg har et overflødighetshorn som må 
tømmes, sier hun. – Det at jeg har vokst 
opp med å øve og skrive, gjør at jeg i dag 
ikke behøver å anstrenge meg for å pro-
dusere nytt materiale. Utfordringen ligger 
heller i å vite hva jeg skal fokusere på.

At hun har en dramatisk og ganske utro-
lig livshistorie, gjør også at hun har mye å 
fortelle. 18 år gammel var hun involvert i en 
sykkelulykke som medførte knust ben, hjer-
neskade og hukommelsestap. Dette med-
førte store konsekvenser for Carolines liv.
– Jeg mistet evnen til å handle ut fra intel-
lektet og måtte lære å være menneske ved 
å stole på intuisjon og følelser. Det var da 
jeg skjønte at det var musikken jeg skulle 
holde på med. I perioden da jeg ikke visste 
hvem jeg var, strømmet det låter gjennom 
meg, forteller hun. Og røper samtidig at 
disse låtene ikke er utgitt enda, men at det 
skjer når hun er klar for det.

Etter ulykken, og etter å ha mistet sin 
beste venninne Stefanie i det som beskri-
ves som en uløst forsvinningssak, endte 
hun opp på Grove School of Music i Los 
Angeles der hun studerte låtskriving og 
komposisjon.
–Utdanningen var veldig nyttig. Jeg tren-
ger struktur for å håndtere all energien, 
sier hun. Fire år senere startet hun eget 
plateselskap med det passende nav-
net Redhead Records, og hennes første 
utgivelse, Compassions, var tilegnet den 
forsvunne venninnen.

I dag er Caroline en etablert artist i USA. 
Hun har ved flere tilfeller representert 
Norge i offisielle sammenhenger som kon-
gebesøk og OL-arrangementer. Hun spiller 
stadig konserter «over there», men nå har 
hun altså valgt å satse mer på hjemme-
markedet.
–Nå vil jeg satse her. Jeg elsker Norge, og 
føler at jeg har mye å tilby, sier hun. – Det 
er veldig rart å komme inn på det norske 
musikkmarkedet i dag, det er annerledes 
enn da jeg var yngre. For å oppdatere meg, 
tok jeg nylig et kurs i hvordan det norske 
platemarkedet fungerer, forteller Caroline 
som gjør all markedsføring selv. – Det er viktig å få nok betalt, man må ha 

riktig markedsføring og samarbeidspart-
nere. Jeg jobber strategisk for å bygge opp 
nettverk på de stedene jeg har lyst til spille.

Caroline definerer musikken sin som 
en krysning av musikal, vise og jazz. Hun 
mener at visesangen fortsatt står veldig 
sterkt i Norge, og er mer levedyktig enn 
andre sjangere.
– Men, sier hun, det handler mest om at 
musikken kommer fra et ærlig utgangs-
punkt og treffer deg i hjerterota. Da spiller 
ikke stilart noen rolle. – Det er fantastisk 
med låtene som overlever og blir sunget i 
dag, slik som Summertime. Det var jo i sin 
tid en vuggesang.

Selv har Caroline vært 
innom både hip-hop, 
opera, blues og ikke 
minst jazz.
– Jeg har alltid spilt 
jazz, men jeg liker å lage 
musikk på et forståe-
lig nivå for den gemene 
hop. Melodi og struktur 
skal være så enkel at folk 
oppfatter budskapet.

Fordi musikken har 
vært så viktig i hen-
nes eget liv, er Caro-
line spesielt opptatt av å 
formidle musikkens kraft 
videre. Hun er interes-
sert i den måten musik-
ken påvirker kroppen på, 
og holder kurs i stem-
mefrigjøring. Stemmen 
da forstått som en indre 
energi som trenger utløp.
– Jeg har hatt fantastiske 
lærere, og flere av dem 
har vært opptatt av dette 
med energi, sier hun.

Caroline har også satt seg inn i kvante-
fysikk, og forteller at flere kvantefysikere 
mener at vi er musikk.
– Våre rudimentære bestanddeler består 
av strenger som vibrerer. Vi er på en måte 
laget av et stort orkester. Vi kommuniserer 
med hverandre energisk. For meg er hele 
verden musikk! Sier hun entusiastisk, sam-
tidig litt bekymret for at jeg skal tro hun 
er smågal. Men etter å ha hørt Carolines 
livshistorie, låter, og ikke minst stemme, 
vil jeg påstå at hun har funnet fram til noe 
fundamentalt i sammenhengen mellom 
mennesket og musikken. Og som hun sier:
–  Jeg vet at musikk kan skape en bedre 
verden!     n

Caroline har alltid 
hentet inspirasjon fra 
jazzmusikken, her 
holder hun minikonsert 
på caféen «Bare Jazz» i 
Oslo.  Foto: Ida Svanes 
Ziener.

Caroline Waters og 
Aage Kvalbein i 
strålende samspill.
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  IDA SVANeS ZIeNer

– Dette er det beste med Oslo!
Vi er på One from the Heart (OFTH) en 
mandagskveld i april, og Bjørn-Peder 
Johansen har akkurat entret scenen. Han 
starter med å takke arrangørene for at en 
scene som dette finnes, før han spiller sine 
to tildelte låter. Ingen artister får spille mer 
enn to låter, her stiller alle likt. På en van-
lig OFTH-kveld kommer det gjerne 15–20 
låtskrivere for å spille på åpen scene. I til-
legg er det ofte en minikonsert som setter i 
gang kvelden.

Visesangere, vi?
Både Krister Hallstensson og Eivind 
Nilsen har holdt en slik konsert, i tillegg 
er de gjengangere på åpen scene, med egne 
låter på henholdsvis svensk og norsk. Men 
ingen av de to er spesielt kjent med visemil-
jøet. eivind hadde så vidt hørt om Norsk 
viseforum før undertegnede tok kontakt, 
mens Krister ikke kjente til det i det hele 
tatt. Vi får unnskylde ham med at han er 
svensk. Men som han sier: – Jeg bruker å 
kalle meg selv singer-songwriter på svensk, 
jeg har aldri lyttet så mye til viser, derfor de-
finerer jeg meg heller ikke som visesanger.
eivind bruker å si at han spiller viser eller, 
det noe mindre betegnende, sanger.  
– OFTH er jo en form for visemiljø! kom-
mer han plutselig på. Og han har jo rett, 
alle her skriver egne tekster, ofte akkom-
pagnert av gitar eller piano.

Skriver på eget språk
Ingen av dem ser egentlig noen forskjell på 
«viser» eller «singer/songwriter», men er 
enige i at teksten er viktig. Krister begynte 
faktisk å skrive på svensk etter at Bjørn-
Peder Johansen en gang sa til ham at han 
burde prøve det ut. Og slik ble det.
– Da jeg begynte å skrive på svensk kjentes 
det så rett og enkelt, man får fram det man 
vil, det blir ingen uklarheter. Bjørn-Peder 
ga meg sparket bak som jeg trengte. Når 
jeg først hadde kommet over sperren var 
det enklere å fortsette.

Det beste meD oslo!
På låtskriverscenen One from the Heart møter du engasjerte arrangører,  dyktige 
låtskrivere og ikke minst: et lyttende publikum.

One from the Heart på en vanlig 
mandag: Scenen er liten, men 
 stemningen er stor når Mats Lykke m. 
band spiller. Foto: Ida Svanes Ziener.

Hver mandag inviteres det til låtskriverkveld på 
Bar&Cigar.
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– Jeg syns det blir mer personlig når jeg 
skriver på norsk, sier eivind, som mener 
det er mest naturlig å skrive på sitt eget 
språk, og har gjort det fra starten av. Men 
det er faktisk ikke så lenge siden han var 
i startfasen som visesanger. Det begynte 
først å rulle da han oppdaget OFTH og ble 
kjent med bl.a. Krister.

et viktig møtested
OFTH og andre lignende steder spiller en 
viktig rolle som møtesteder for låtskrivere 
og musikere. For eivind som er sekretær 
til daglig, og Krister, som (av alle ting) er 
vaktmester på Norges musikkhøgskole, 
har det vært viktig å komme hit og møte 
likesinnede.
– Jeg har fått noen oppdrag, og truffet en 
del mennesker som er stimulerende, fortel-
ler eivind.
– Det er det som er så kul! utbryter Krister. 
– På åpne scener er det alltid verdt å spille, 
selv om det ikke er betalt. Det er ofte noen 
som spør om musikken din, eller vil ha deg 
til å spille.

Lever på ryktet
Krister og eivind har begge blitt tatt med 
til OFTH av andre som visste om stedet. 
Disse kveldene annonseres nemlig ikke 
andre steder enn på en nylig opprettet 
Facebook-gruppe. Det kan se ut som at de 
baserer seg på at folk som har vært der 
sprer ordet.  Criz Kristoffersen, som var 
med på å starte OFTH for over ti år siden, 
kan bekrefte dette. Han forteller at de var 
en del i media i starten, men at det da kom 
folk som ikke forstod konseptet. Derfor 
holder de nå en lav profil, men oppmøtet 
tyder på at ryktet stadig spres til nye 
låtskrivere.

et nomadeliv
OFTH ble startet på det som i dag heter 
Café Sør på Youngstorget, der både Criz og 

Annette Behrens jobbet. Inspirert av et 
lignende konsept som ble nedlagt, startet 
de opp OFTH. Og da Café Sør sluttet med 
live-musikk, fortsatte OFTH andre steder.
– Vi har levd et slags nomadeliv, fortel-
ler Criz. –Vi har holdt til på ulike steder 
gjennom årene, før vi endte opp her på 
Bar&Cigar. Blant annet på Herr Nilsen, 
som i dag arrangerer visekonserter på eget 
initiativ.

Drivhuseffekten
eivind og Krister mener at grunnen til 
at OFTH fungerer så bra er at publikum 
virkelig lytter.
– Når man går på scenen blir folk stille, 
sier Krister. Da vil man gjøre det bra!
eivind er enig.
– Man blir tatt imot med veldig mye re-
spekt, det er ikke noe jantelov.
Criz forteller at de er opptatt av at alle, og 
spesielt de nye, skal føle seg trygge.
– Det fungerer som et drivhus, med litt 
ekstra varme og beskyttelse. Både låta og 
låtskriveren kan ha godt av denne mod-
ningsprosessen. Her merker du med en 
gang om det er noen svakheter ved låta el-
ler framføringen av den, og da har du noe å 
jobbe videre med, sier han. Og innrømmer 
at til og med han, som lever av musikken, 
kan bli nervøs når han spiller her. 
– Uttrykket er så nakent, det er ingenting 
å gjemme seg bak. en del proffe hitmakere 
tør faktisk ikke komme hit og spille, fordi 
låter som hviler på produksjonen ofte faller 
gjennom.

Fokus på tekst
Det er fokuset på tekst og det personlige 
uttrykket som gjør at OFTH er tilknyt-
tet Norsk viseforum, får jeg vite. Men i 
motsetning til mange i visemiljøet er ikke 
arrangørene av OFTH så opptatt av hvilket 
språk folk synger på. Mange her skriver på 

o N e  f R o m  t h e  h e a R t

eivind Nilsen (33)
Eivind kommer fra Kolbotn 
og vokste opp i en musikalsk 
familie. Han var innom både 
fiolin, korps og kor før interes-
sen for å spille gitar kom på 
ungdomsskolen. Lillebjørn 
Nilsens gitarbok ble en fast 
følgesvenn, og han begynte 
etter hvert å spille i band. Etter 
videregående fortsatte Eivind 
å synge og spille gitar i ulike 
sammenhenger. Samtidig skrev 
han sanger og hørte på bl.a. 
Ole Paus, Odd Børretzen, Bob 
Dylan og Ani DiFranco.
Han ble bedt om å være 
oppvarmer for et lokalt band, 
og fikk for første gang framført 
noen av sine egne sanger. 
Tilfeldighetene ville slik at han 
en kveld endte opp på One 
from the Heart, og etter dette 
har han opptrådt stadig oftere, 
både der og på steder som 
Rough Diamonds på Store stå 
og Fri scene på Queens.

Krister Hallstensson (25)
Krister er født og oppvokst på 
et lite sted i Sverige som heter 
Nyland. Der begynte å skrive 
sine første låter i 12-årsalde-
ren. I løpet av årene har han 
spilt i en rekke ulike band, men 
det er først nå han har funnet 
sin vei. Da han flyttet til Oslo 
for snart tre år siden begynte 
ting å skje. Å spille på de åpne 
scenene i Oslo har virkelig gitt 
uttelling, både med tanke på 
produksjonen, som har økt be-
traktelig, og kontaktnettet. Han 
har fått kontakt og spilt med en 
rekke dyktige musikere, bl.a. 
Frode Berg og Marcus Lewin. 
I november holdt han konsert 
i trio med jazzmusikerne Olga 
Konkova (piano) og Per Mathi-
sen (bass). Krister planlegger 
nå sin debututgivelse...

Krister Hallstensson og 
Eivind Nilsen (t.h.).  
Foto: Julia Persson.

Fra eivinds låt  «Noen i gården sparker ball»
Som klisjeer fra en historie i en endeløs føljetong
farer tankene avsted fra min lyseblå balkong.
Verden står i flammer, og det er langt igjen til fred.
Men i byen blomstrer trærne og der ute er du et sted.

Fra Kristers låt  «Utan en anledning»
När sorgen lagt dig på rygg och minnena delar din säng.
Glöm då aldrig din vårvinds ömma smekningar  
som smälte din vinter.
När ingen ser eller hör skålarna du höjer vid ditt bord.
Följ då vindens enkla sommarbris.  
Följ då målningens ömma form.
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engelsk, men det er også en god del som 
skriver på norsk, eller svensk…
– Først må folk finne uttrykket sitt, så kan 
man begynne å tenke på andre ting, sier 
Criz. 
– Det er viktig å bevare den norske vise-
tradisjonen, men vi ser ikke det som vår 
oppgave. Det viktigste er at de som opptrer 
skal føle at de møter et lyttende publikum.
eivind og Krister mener man kan se utvik-
lingen hos de som kommer hit flere ganger.
–  Man motiveres til å gjøre det bra neste 
gang, sier Krister. – Jeg har forsøkt å skri-
ve en ny låt til hver gang, disse kveldene gir 
meg det puffet jeg behøver!

Å leve av musikken
Når jeg spør om noen av dem har tenkt på 
å studere musikk, eller ønsker å leve av 
musikken, er nok Krister den som har vært 
mest inne på tanken. Han søkte en gang 
til en skole for låtskrivere, men droppet 
det da han skjønte at fokuset lå på å skrive 
kommersielle hiter.

– Hadde det eksistert en 
utdanning som ivaretok 
det personlige uttrykket 
og hjalp meg med å nå 
ut til markedet med lå-
tene mine, ville jeg nok 
vurdert det, sier han.  
– Men jeg trives jo så 
bra som vaktmester!
eivind trives også med 
å gjøre noe annet ved 
siden av musikken.
– Da ender du ikke 
opp i en boble, du er i 
en hverdag der du kan 
oppleve ting som du kan 
ta med tilbake til det du 
skriver. Jeg trenger den 
stimuleringa.

Vil ut og spille
Men om de får muligheten vil de begge 
ut på veien og spille mer, og på spørsmå-
let om hva de kunne tenke seg at Norsk 
viseforum gjorde for sine medlemmer, så 
legger de først og fremst fram et ønske om 
en landsdekkende oversikt over aktuelle 
spillesteder, og at NVF kan fungere som et 
kontakt- og formidlingssenter til disse ste-
dene. Vi tar med oss oppfordringen videre.

Låtskriveren i sentrum
Kveldene på OFTH er alltid varierte. Gina, 
som ellers betjener baren, framfører egne 
dikt. esther Johansen, som etter hvert har 
blitt med som organisator sammen med 
Criz og Annette, leser fra sin nyantatte ro-
man Jeg elsker deg nå. Men i sentrum står 
låtskriveren. Og som Bjørn-Peder Johan-
sen sier, nei nærmest roper, mens hans er 
på scenen:
– Det er her det skjer!     n

Åpne scener:
Oslo:

 One from the Heart – Bar&Cigar hver mandag kl 20–23. Påmelding fra kl 19.
 Diamonds and pearls – Den gode cafe, mandager, ca 20.
 Josefine visescene – åpen scene etter konserten, send mail til klevstra@online.no på forhånd. 

Program kan du se på josefinevise.no.
 Akustisk jam/åpen scene med «Endelig mandag band» på Alexandria, mandager kl 19–23.
 Riverside café og bar – åpen scene på onsdager kl 19.30–24.00
 Teaterbåten Innvik – Open expressions med ulike fokuskvelder hver 3. onsdag 20–01.
 Nye Skalder startet med åpne scener for 15 år siden. Nå har de konsertene en dag i måneden 

med åpen scene før konserten (kl 20–21) og «Skaldekvelder» med gitaren rundt bordet 5–6 
ganger i året. For program og spillesteder se nyeskalder.no.

Mo i Rana:
 Åpen scene Mo i Rana, fire ganger i året (sjekk facebook).

Bø i Telemark:
 Kroa i Bø – åpen scene en gang per måned.

Trondheim:
 PÅ DIALEKTEN har «Ekte norsk- kveld» på Holdeplassen pub, åpen scene siste lørdag hver 

måned + konserter på to scener (akustisk og band)
 Samfundet, åpen scene på café Edgar hver torsdag kl 20
 Folkemusikkpuben, åpen scene med buskspill og dans den 3. mandagen hver måned.

Kristiansand:
 Samsen kulturhus – «Åpen scene festivalen» + kvelder en gang pr mnd spesielt for ungdommer.

Horten: 
 Naustet pub. åpen scene siste lørdag hver måned kl 16.

NB: I tillegg har de fleste viseklubbene åpen scene i forbindelse med konserter og andre 
arrangementer (se vår oversikt over klubber bakerst i bladet).

tIPS OSS!
Dette er bare en start, vi vil gjerne ha oversikt over åpne scener landet rundt, og andre steder og 
scener der det kan passe fint med viser. Siden undertegnede er mest kjent i Oslo og Trondheim 
har det blitt vektlagt her, men vi er sikre på at det finnes flere steder - så tips oss!

P u s t e h u l l  i  h V e R D a g e N :o N e  f R o m  t h e  h e a R t

Criz Kristoffersen og Annette 
Behrens ønsker velkommen til One 
from the Heart. Foto: Ida Svanes 
Ziener.
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de en egen scene der de kunne sette pre-
missene selv.
– etter min mening har begrepet «vise» 
fått en litt bredere betydning enn det kan-
skje hadde for generasjonen før oss, sier 
hun. – Det kan virke som om mange unge 
som i dag er på vei inn i visemiljøet har 
flere ulike musikksjangre med seg i baga-
sjen. Fellesnevneren blir da først og fremst 
det akustiske lydbildet.

For å utvikle seg som visesanger dro 
Pernille for noen år siden til Visskolan i 
Västervik. Her fikk hun skolering i scene-
opptreden, visetolkning og arrangering av 
konserter og turneer.
– Da jeg dro til Sverige, savnet jeg en 
arena hvor jeg kunne drive med visesang 
sammen med likesinnede i samme alder, 
forteller hun. – Jeg oppfattet at det var en 
enorm forskjell mellom visetradisjonen i 
Norge og Sverige. I etterkant har jeg fått 
mer kjennskap til visemiljøet her i Norge, 
først og fremst gjennom Viseklubben Maja, 
men også gjennom bl.a. Nye Skalder.

Spor er tittelen på Pernilles debutut-
givelse, og den inneholder hennes egne 
låter på norsk. Låttitler som Ulvejakten 
og Ørnenes dans sier noe om tematikken i 
tekstene.
– Jeg har alltid hatt et sterkt engasjement 
for å ta vare på naturen rundt meg og for 
en rettferdig behandling av dyr. Dette 
temaet har også vist seg å vekke en spesiell 
interesse hos mange i publikum, på godt og 
vondt, forteller Pernille. Hun har vokst opp 
på Hedmark med naturen tett innpå seg, 
noe som har ført til at hun i dag er utdan-
net biolog.

Også det overnaturlige har fått plass 
i tekstene, gjennom låter som Nøkken og 
I alvenes rike. Og her kommer Pernilles 
vakre og uttrykksfulle stemme virkelig til 
sin rett. Med seg på plata har hun søsteren 

og felespilleren Martine Lund Hoel og mul-
tiinstrumentalisten Nils Jørgen Nygaard. 
Sammen har de laget folkemusikkinspi-
rerte arrangementer som er så lette og 
luftige at de til tider nesten svever avsted. 
Og dette kan vel sies å være et av Pernilles 
kjennetegn; personlige og engasjerte tek-
ster kombinert med myke melodilinjer.

Pernille har skrevet og framført låter i 
de siste ti årene, og som oftest er det bare 
henne og gitaren på scenen.
– Selv om dette er en veldig naken ut-
trykksform, føler jeg at jeg får en helt spe-
siell kontakt med publikum, sier hun. Og 
hun tenker ikke å gi seg med det første.
– Det er jo ikke så mye penger å tjene på 
dette, men det viktigste for meg er å spille 
konserter og gi noe til andre mennesker 
gjennom musikken min.    n

Blant de som har spilt på One from the 
Heart i vår finner vi også  Pernille Lund 
Hoel (25). Etter flere år med studier 
i Trondheim har hun nå bosatt seg i 
Oslo – og gitt ut CD! 

  IDA SVANeS ZIeNer

Pernille opplever at steder som One 
from the Heart har en åpen og inspire-
rende atmosfære. Hun var (sammen med 
undertegnede) med på å starte et lignende 
konsept i Trondheim kalt UHØrTscene. 
Målet var å gi unge utøvere et møtested 
og en arena for å teste materialet sitt. Det 
hadde vist seg at selv om viseklubbene tar 
imot de unge med åpne armer, så trengte 

V i s e P R o f i l e N P e R N i l l e  l u N D  h o e l

Setter spor

Pernille Lund Hoel har laget en 
vakker og personlig plate om 
mennesket og naturen.
Foto: Erlend B. Enger.

Det er ofte 
bare Pernille 
og gitaren på 
scenen når 
hun fram fører 
sine låter.
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Titanics forlis
Skillingsvise. Tekst: ukjent  •  Mel. nedskrevet etter Ragnhild Ansgar

I 2012 er det 100-årsdagen for Titanics forlis, så hvorfor ikke lære denne visa litt i 
forkant? Det er en skillingsvise, nedskrevet etter Ragnhild Ansgar).

m Å N e D e N s  V i s e
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Det største skip på jorden som pløyet bølgen blå,
i Syden som i Norden man ei dens make så.
Og skipet, dette stolte, fikk navnet «Titanic»,
men stoltheten forvoldte at skipet under gikk.

«Titanic» med sin skare dro på Atlanter’n ud,
man tenkte ei på fare før døden varslet bud.
Dog ingen kunne ane at reisen skulle bli
«Titanic»s siste bane, og snart det var forbi.

Fra england ud de reiste med damp og fulle seil,
det høyt mot himlen kneiste på havets blanke speil.
Og fullt av passasjerer fra ringe mann til stor,
de hadde millionærer og småkårsfolk ombord.

Det er ved nattestunder imellom 12 og 2,
på dekket og nedenunder er det fullkommen ro.
De fleste stille sover, mens andre spiller kort,
og ingen tenker over at skipet går for fort.

Så ble de plutselig vekket av et forferdelig brag,
de farer opp på dekket, er det blitt dommedag?
Da foran seg man skuer et selsomt bjerg av is,
o ve, o ve, man gruer, det blir nok vårt forlis.

De scener som her følger jeg ei beskrive kan,
helt overskylt av bølger står «Titanic» i vann.
Og ingen mere håper, men skriker høyt «O Gud!»
Kapteinen, Smidt, han roper: «Sett alle båter ud!»

«Men frels først barn og kvinner, thi så er lov på sjø!»
Da mange av dem finner så bittert er at dø,
og flere frem seg trenger og ville være med,
kapteinen veien stenger, skjøt dem i døden ned.

At være millionærer og ha sin kiste full,
når døden budskap bærer, da nytter ei med gull.
Se Astor, Strauss og andre, hva nytter rikdom nu.
Thi alle måtte vandre i dødens bitre gru.

Til bunns gikk mange nordmenn og kaptein Smidt med dem,
og ennå flere stormenn gikk nedenom og hjem.
Av havets dragsugs malstrøm de hastig rives med,
og unge Arne Fahlstrøm gikk og i bølgen ned.

Standhaftig sto de kjære, de sank og flyktet ei,
men sang til Herrens ære «Nærmere Gud til deg».
Og kan man synge salmer når man i døden går,
med seirens skjønne palmer man hist i himlen står.
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at gutta har masse spilleerfaring, solid 
kunnskap om irsk tradisjonsmusikk og 
ferdigheter på instrumentene som man 
må lete lenge etter. Det er sjelden jeg 
møter så unge musikere med slik dyktig-
het og tro på det de gjør. 

Rasmus synger og trakterer seks- 
og tolvstrengs gitar, banjo, citar og 
 bodhran. Lukas spiller fele, mandolin  og 
synger. Alexander spiller bass, gitarer, 
fløyter, mandolin, bodhran og synger. 

Jeg telte 15 instrumenter som går på 
omgang. rasmus trakterer strenge-
instrumentene både venstrehendt og 
høyrehendt.  I Danmark har de så mange 
spilletilbud at de har vært nødt til å be-
grense oppdragene for å få tid til studier 
og fritid. Jeg lurer på hva som har fått 
tre unge brødre til å satse på irsk tradi-
sjonsmusikk?

De forteller at det har vært mye 
folkemusikk på stereoanlegget hjemme 
hos foreldrene i oppveksten. Særlig 
på søndagene ble det spilt mye plater. 
Selv var de ikke så interessert. rasmus 
forteller at han først spilte heavy el-gitar. 
Men for ni år siden sluttet gitarlæreren 
og han fikk irske Denis McLaughlin som 
gitarlærer. Denis foreslo at han skulle 
prøvespille litt irsk musikk. Han var ikke 
så interessert i begynnelsen, men etter å 
ha vært med på en del festivaler og opp-
levd denne musikken ble han helfrelst. 

Hva er vel bedre enn å sette seg på 
solsida av hytta med en varm kopp 
kaffe, kvikklunch, appelsin, lam etc. 
en skjærtorsdag ettermiddag?  Jo, i 
tåke og snedriv finnes det ikke noe 
bedre enn å komme seg inn i det store 
lokalet på Knutehytta ved Kongsberg 
og lytte til irsk musikk. Hele påska var 
de tre danske brødrene Lukas (17), 
Alexander (21) og Rasmus (23)  der og 
spilte for turfolket. 

  LeO LeONHArDSeN

Disse tre brødrene utgjør ban-
det «Almost Irish» og var hentet 
inn for å friske opp i gråværet 

på fjellet i påska. Og det gjorde de så det 
svingte med irsk tradisjonsmusikk, gjort 
udødelig av the Dubliners og videreført 
av stadig nye generasjoner. Nå også med 
god hjelp av dansk ungdom. Man hører 

a l m o s t  i R i s h

luKas,  Rasmus og alexaNDeR eR almost iRish 

iRsK folK i fjellheimeN
Almost Irish, fra 
v.: Lukas, 
Rasmus og 
Alexander Lyngsø 
Munk Nielsen.
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Rasmus kjøpte ei billig blikkfløyte til 
broren Alexander. De gamle platene ble 
interessante og de utviklet et repertoar 
de kunne spille sammen. etter halvannet 
år ville ikke Denis være fast lærer mer. 
Han mente at de var klare til å dra ut 
og lære «the hard way». Det ble jam-
sessions sammen med andre mer erfarne 
musikere, og de hadde små konserter for 
venner og bekjente. Foreldrene stiller 
alltid opp hvis de har biltrøbbel og må 
kjøres til spillestedet. De har vært en god 
støtte hele veien med tilrettelegging av 
øvingslokale og utstyr.  

Denis underviser fortsatt Lukas (på 
fele) og den fjerde broren Jakob, som er 

for ung til å være med ut å spille. Denis 
har vært en fantastisk pedagog, sier de. 
Han har tatt dem med ut og latt dem 
møte andre musikere, for på den måten å 
la dem utvikle deres egen «sound» uten 
å presse noen stil på dem. Men de møtes 
og spiller sammen, og lærer fortsatt mye 
av Denis.

Hva som driver dem? Jo, sier de, når 
de ser masse smilende mennesker foran 
scenen, så virker responsen som bensin 
på dem. De samler på plater og får masse 
impulser. Hører de en ny sang, sjekker 
de ut hvilke versjoner som finnes. Så 
prøver de ut ulike arrangementer eller 
legger den bort. – Det ligger en enorm 

sangskatt rundt om i verden og bare 
venter, sier rasmus.  
– Og så er det inspirerende å komme 
rundt på festivaler og spille sammen 
med erfarne musikere, håndhilse på ido-
lene og få anerkjennelse av dem.

– I starten syntes nok vennene at vi 
var litt underlige som drev med dette. 
Det var nesten pinlig blant alle som 
ellers foretrakk å høre på heavy mu-
sikk. Men man blir litt mer moden. Når 
kameratene hører oss nå blir de over-
rasket over både musikken og nivået. Vi 
spiller nesten hver helg. Har mer enn 75 
konserter i året. Vi skal også ha tid til å 
være ung, ha kjærest eller gå i gymnaset, 
sier de. – Nei, vi har ikke som mål å bli 

musikere og leve av det. Vi tar en måned 
om gangen og ser hva som skjer.  
rasmus og Alexander går på lærerskolen 
og Lukas holder på med gymnaset, så 
der er mange valgmuligheter. Men å få 
lov til å spille på festivaler i Tyskland og 
Irland er forlokkende. Og det hadde vært 
fint å få spille mer i Norge. 

Det er vi sannelig enige i, vi som har 
opplevd dem i flere dager. Vi tok dem 
med ut på skitur i vått snevær og vind. 
Det var ikke noe for dem. Vi synes at de 
skal fortsette på den musikalske veien, 
og at det kommer mange flere plater.   n

Nettside:�www.almost-irish.dk

a l m o s t  i R i s h
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i munnen på hverandre. Den ene begynte 
setningen og den andre avsluttet den, det 
hele i et forrykende tempo. Utrolig at man 
kan være så samkjørt. Lillebjørn kompet på 
fele i gitarstilling på Smi mens liket er varmt 
og tok frem buen da Halvdan Sivertsen spilte 
Brudemarsj fra Lødingen med egen tekst til. 
Litt rusk i lyden i fela her, men la gå. Noen 
gjennomganger til så sitter den. 

Jeg tror ikke det var noen helt ferske sanger i 
repertoaret. Til gjengjeld satt mellomsnakket 
som spikret, særlig vil jeg huske Øystein Sun-
des innledning til Smi mens liket er varmt. 
Han er en ordspillenes og språkblødmenes 
mester. Her nøstet han seg like til opprin-
nelsen til både NM i skihopp, V-stilens og 
sportsjournalistikkens skjebneår. 

Bare på store arenaer?
Samtlige av de fem konsertene som er 
bekreftet i år, vil finne sted på relativt store 
konsertscener. Jeg hørte Lillebjørn under 
Setesdalskapp leikene i fjor på rysstad sam-
funnshus, og eggum i bakgården på Arken 
kulturhus i Lillesand hvor alle kunne røyke 
og drikke vin – og sitte noen meter fra artis-

ten. Det ga en utrolig stemning og et nærvær 
som visene, artisten og publikum nyter godt 
av. Å høre viser bli fremført på idrettsarenaer 
med flere tusen tilskuere rimer liksom ikke 
helt. Mitt store ønske og oppfordring til her-
rene blir at de tar en liten miniturne på in-
time scener som kanskje ikke vil gi så enormt 
stort overskudd, men derimot bøttevis med 
«cred» og kunstnerisk kapital til tusen!!!

Ny dobbelt-CD
Kvartetten har vært på gullgraverferd i 
«Gitarkamerat-arkivet» i Bergen. Den 12. 
april slapp kvartetten en dobbelt-CD med 
opptak fra Grieg-hallen i 1990. Opptakene 
er ifølge Jan eggum noen av de beste som 
er gjort med Gitarkameratene og CDen har 
fått det kledelige navnet Kanon! Vi får også 
krysse fingrene for at dette samarbeidet 
bærer frukter, og at de kanskje skriver eller 
spiller inn nytt materiale. 

I mellomtiden vil jeg anbefale alle som har 
anledning til å overvære en Gitarkameratene-
konsert, om å gjøre det! På deres Facebook-
side finner du de raskeste oppdateringene av 
hvor de skal spille.    n

  Per JAKOB SKAANeS

Gitarkameratene «oppsto» i Sarpsborg 
i 1987, og de spilte jevnlig sammen 
til 1994 før de avsluttet samarbeidet 

første gangen. De ga ut to album i denne 
perioden. Utover det har de såvidt jeg vet kun 
opptrådt offentlig i forbindelse med utgivel-
sen av CD’en Gull og grønne skoger som var 
en hyllest til Vidar Sandbeck. Hver for seg har 
de gjort mye spennende siden. Jan eggum 
skal bli film, Øystein Sunde har fått seg ny 
Martin-gitar (en signaturmodell til og med).

På scenen i Larvik
Jeg har ventet lenge, og er spent til bris-
tepunktet av forventninger til å se kara 
sammen på scenen igjen. Dette blir et defini-
tivt en av mine favoritt-comebacks. Jeg har 
Slinkombas, Ballade!, Folque og ...hold dere 
fast, Kiss som mine største gjenforenings-
opplevelser hittil. Gitarkameratene er helt i 
tet-sjiktet. Vil mine forventninger ødelegge 
opplevelsen av konserten? Hvordan er gutta 
i form seksten år etter? Og ikke minst, har de 
endret noe på repertoarvalget siden sist?

De entrer scenen i kjent stil med Slike gutter 
det det vil gamle Norge ha og et lite potpurri 
av de mest kjente sangene sine som start på 
konserten. Her er det litt rusk i oppstarten, 
men en utrolig gnist og sprut over spillet. 
Lillebjørn står til venstre på scenen med en 
rekke instrumenter som han trakterer på 
mesterlig vis. Utover gitarer har han banjo, 
fløyte, munnspill og fiolin. Øystein Sunde har 

ikke blitt dårligere til å imponere på gitar. 
Selv om soloene på Fin frokost og Tanta til 
Beate synes å komme litt bardus på ham, tar 
han til gangs igjen når han er på hjemmebane 
og i særdeleshet på Kjekt å ha. et fyrverkeri 
av et spill. eggum har lært seg enda flere vrie-
ne akkorder siden sist og Halvdan Sivertsens 
humor treffer om mulig enda bedre nå enn 
forrige gang jeg hørte dem sammen. Både 
artistene og publikum var i storform. Joda, 
man blir kreativ og dyktig i godt selskap.

mye gammelt, noe nytt
Publikum fikk det de var kommet for å høre. 
Lillebjørn Nilsen spilte Danse ikke gråte nå, 
Så nære vi var, Tanta til Beate, Fin frokost, 
Crescendo i gågata med Jan eggum på 
akkordeon og Øystein Sunde på noen fine 
«toneløp» på refrenget. På sistnevnte låt sang 
Lillebjørn Nilsen sitt franske vers med trille-r. 
Artig!  Lillebjørn synger vanligvis svært 
forsiktig. På denne konserten dro han virkelig 
på enkelte steder på Tanta til Beate. Det var 
tøft og sitter i ennå! Fra eggums mest kjente 
sanger kom Kor e alle helter hen, Tre e én for 
mye med overbevisende bergensk kor fra 
Nilsen og Sivertsen. Selvfølgelig kom også En 
natt forbi. Halvdan Sivertsen vartet opp med 
Frihet, Sommerfugl i vinterland, Kjærlig-
hetsvisa og Venner som ble skrevet til Typisk 
norsk-plata. Av Sundes sanger fikk vi blant 
annet høre Vippetangen konditori, Smi mens 
liket er varmt og Kjekt å ha.

Av sangene jeg ikke har hørt på en Gitar-
kameratene-konsert tidligere, var Lev sjøl av 
Jan eggum, og en duett med Halvdan Sivert-
sen og Øystein Sunde hvor de nærmest sang 

The one and only Gitarkameratene er tilbake på scenen igjen. 16 år har gått siden 
kvartetten med Lillebjørn Nilsen, Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og Øystein Sunde 
turnerte på slutten at åtti- og begynnelsen av nittitallet. Fredag 17. mars overbeviste 
de til fulle i Larvik arena. Gjenforeningen har påkalt mye oppmerksomhet.

tilbake på scenen igjen!

g i t a R K a m e R a t e N e g i t a R K a m e R a t e N e
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Eller sjekk «Magic Ga-
rageBand» som gir start-
grunnkomp i en del forskjellige 
sjangere, f.eks 12-takters 
blues. Der er idéen at du hø-
rer igjennom med play-knap-
pen, klikker på instrumentene 
i vinduet og erstatter dem med 
andre du liker bedre, eller 
valger «No instrument» om 

du ikke vil ha med det sporet. 
Soloene vil du sikkert lage 
selv, da klikker du på blåserne 
eller gitaren ytterst til høyre 
(her kalt «Melody») og velger 
«No Instrument».
Når kompet er tilpasset slik du 
vil, klikker du knappen «Åpne 
i Garageband», da kommer 
et ferdig oppsatt vindu med 

kompet liggende 
på sine respektive 
spor, og et tomt 
sangspor der du 
kan improvisere.

Men jeg antar 
at ferdige genre-
baserte løsninger 
ikke er nok for en 
kreativ låtskriver 
som deg. Da er 
det «Nytt prosjekt» 
som gjelder. Her 
kan du bestemme 
om du vil ha 
piano som komp 
(da trenger du et 
keyboard som du 
kobler til USB’en 
på Mac’en) eller 
gitar (dette gir bare 

et tomt lydspor der du spiller 
inn ditt eget instrument, også 
om det ikke er gitar). Om 
du velger «Songwriter» får 
du opp viduet under, med 5 
ferdigoppsatte spor, klare til å 
spille inn.

Å lage sanger og melo-
dier med Garageband 
kan være greit nok om du 
ikke har råd til eget studio 
eller et dyrt og tunglært 
studioprogram. Det ligger 
ferdig installert på alle 
Mac’er, og nyere versjoner 
koster ikke skjorta: 790 
kroner for iLife-pakka med 
3 andre programmer på 
kjøpet. Her ser du hvordan 
du kommer igang.

  ØYVIND rAUSeT

For nybegynnere i 
lydopptak på datamas-
kin kan det å starte et 

musikkprogram virke over-
veldende. Garageband blir 
ansett som ett av de letteste 
programmene å komme inn i – 
men også her er det vel verdt 
å se litt i hjelp-menyen eller 
det lille heftet som fulgte med. 
Ett forbehold: Det fins ikke 
på PC. Er det Windows du 
bruker, får du «Garageband-
kopier» for både Mac og PC 
fra bl.a. Steinberg (Sequel, 
950 kr).

Når du har holdt på en stund,  
får du kanskje mer avanserte 
behov (som å pitsj-endre en 
tone, få låta til å gå raskere 
uten lysere toneleie, legge på 
et instrument som ikke fins i 
lydbiblioteket). Da kan du gå 
ett steg opp på stigen til Logic 
Express (ca 1800 kr) eller 
Logic Studio (som stort sett er 
Logic Express med mulighet 
for 5.1-surround). I denne 
pakka er også live-program-

met MainStage (til live-kon-
sertbruk) pluss hundrevis av 
effekter og software-instru-
menter – mer enn de fleste 
andre på markedet. Du må ut 
med ca 4.500 kr – som fortsatt 
er en tusenlapp billigere en 
Cubase 5. Men jeg kjenner 
også folk som har brukt 
«Garasjen» i mange år og 
fortsatt sverger til dette enkle 
programmet.

Når du starter Garageband, 
får du opp startvinduet (øverst 
til venstre). 

Av valgene på venstre side 
er det «Nytt prosjekt» som 
vanligvis gjelder. Eller, om du 
ikke er helt klar til å gå igang 
ennå, kan du sjekke ut «Lær 
å spille» med videoleksjoner i 
gitar- og pianospill – det følger 
med en begynnertime med 
hver, og du kan laste ned ni 
ekstra leksjoner gratis. (Mer 
om dette i «Gitarkurs på nett 
og som program» i nr. 4, se 
også nettsida).

g a R a g e b a N Dh j e m m e o P P t a K

Vi hadde lovet en bruker-
omtale av Logic Studio i 
dette nummer, men den blir 
utsatt pga sykdom. Inntil 
den kommer, kan dere jo 
leke med «lillebroren» 
Garageband…

Opp fra kjelleren: 

kom igang med gaRasjebaNDet

Startvinduet: «Nytt 
prosjekt» er det du 
vanligvis vil gå for. 
«Lær å spille» har 
vi omtalt i nr. 4 (fins 
også på nettsida). 
Du får 10 gratis 
leksjoner i gitar eller 
piano. I «Leksjons-
butikken» kan du i 
tillegg kjøpe ekstra 
«timer» med kjente 
musikere.
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Når du har valgt ferdig, kom-
mer det opp et «Arkiver som»-
vindu som ber deg å lagre 
prosjektet. Her kan du også 
velge taktart, hovedtoneart, 
dur/moll og tempo. 120 bmp 
(beats per minutt) er et gan-
ske vanlig tempo, men lang-
somme ballader har kanskje 
60-80 isteden. Vil du lage en 
vals, går du for 3/4 istedenfor 
4/4 fra nedtrekksmenyen. 6/8 
er forresten en deilig taktart 
som lar deg veksle mellom 
forskjellige rytmer. Er du ute 
etter noe mer eksotisk (bal-
kansk?) kan du jo prøve mer 
5/4 eller 7/8. 

Hvorfor velge toneart når du 
ikke har spilt inn ennå? Fordi 
det bl.a avgjør hvilke ferdige 
samples og loops som kan 
legges inn (hva med noen 
strykeorḱester-toner på et vers 
f.eks?).

Om du valgte «Song writer», 
fikk du opp hovedvinduet (for-
rige side), som er «paletten» 
hvor du kan boltre deg med 
kreativiteten. Det ligger fem 
forslag til spor. De kan slettes, 
eller du kan legge til nye med 
pluss-knappen nederst på 
venstre side. Det nederste av 
sporene er et trommespor. 
Kan være greit å bruke for å 
holde takten også om du ikke 
vil ha det med senere. Men du 
kan gjerne slette det og heller 
bruke metronom.

Jeg vil ikke si så mye om 
hva du skal gjøre her – du må 
rett og slett prøve deg fram, 
spille inn noen spor, leke med 
instrumenter og effekter. Før 
eller seinere må du sikkert 
innom «Hjelp»-menyen (eller 
kanskje skaffe deg en bok), 
men du vil bli overrasket over 
hvor mye det går an å gjøre 
før du egentlig «kan» det.
Lykke til!  n

g a R a g e b a N D D i N g s e g u i D e N

iPad til musikk-
produksjon
iPad’en har ridd avisspaltene som en mare våren 
2010. Denne mye omtalte pekeplata framstår som 
«the missing link» mellom en mobiltelefon og en 
nettbok (liten laptop). Ikke like mange funksjoner 
som en full PC eller Mac, men nok til å surfe på nett 
og skrive e poster. Men så kommer programmene, og 
da blir andungen plutselig til en svane.

For hva sier du til et minipro-
gram som tryller fram et kon-
trollbord på iPad-skjermen, til 
en pris av under 100 kroner? 
Fordi skjermen har multi-be-
røring kan du flytte så mange 
volumkontroller samtidig som 
du har fingre til, ikke bare 
én av gangen som ved bruk 
av mus – på en skjerm som 
tar mindre plass enn et A4-
ark. Kjekt å ha ved siden av 
laptop’en når du tar opp eller 
redigerer i Cubase, ProTools 
eller Logic. AC-7 Pro er det 
upoetiske navnet Saitara Soft-
ware har gitt det lille vidunde-
ret. For meg er dette program-
met alene god nok grunn til å 
kjøpe iPad – når den omsider 
kommer til Norge. Innen da 
er det sannsynligvis kommet 
flere liknende programmer.

Virtuellle instrumenter fins 
også på iPad, som trom-
memaskiner, gitar, bass og 
pianoer. En pianist gjorde 
nylig et stunt under en stor 
konsert i New York hvor han 

framførte Humlens Flukt med 
iPad’en, stående ved siden av 
flygelet, til voldsom begeist-
ring fra salen. Nå ville jeg ikke 
erstattet piano med iPad riktig 
ennå, husk at slike skjermer, 
uansett hvor «multi» de er, 
foreløpig ikke har 
anslagsfølsomhet!

Noteprogrammer 
er også kommet. 
Disse fungerer som 
en slags eBook-
leser for noter, dvs. 
at du kan ha 
iPad’en på note-
stativet og bla ved å 
berøre høyre side 
av skjermen eller 
dra fingeren over 
som om du blar. 
Notene lastes inn 
fra mange formater, 
bl.a PDF.  
(På Mac lager du 
PDF ved å velge 
«Skriv ut» og klikke 
PDF-knappen).

En ting er sikkert: Folk kom-
mer til å bruke denne dingsen, 
ikke nødvendigvis som erstat-
ning for, men like gjerne i 
tillegg til, en laptop.    n

Apple iPad: fra�500�€�+�moms.

  ØYVIND rAUSeT

Den kan hjelpe deg å lage 
musikk. I gamle dager (som 
i dataspråk betyr for 5–6 
år siden) kunne man kjøpe 
«midi-kontrollere», en slags 
miksebord som kontrollerte 
musikkprogrammer (Cubase, 
Logic og ProTools etc.) for en 
liten formue. 

Med disse kunne du styre 
miksere, volumkontroller, play/
stop, rec osv. fra knotter som 

på en båndspiller istedenfor å 
bruke mus. ProTools sine var 
ekstremt dyre, og Cubase-bru-
kere kunne kjøpe Steinbergs 
gedigne «Houston» på stør-
relse med et halvt skrivebord 
for 18.000 kroner.

De senere årene har disse 
kontrollerne krympet i stør-
relse og pris, og nå får du helt 
greie bokser fra Behringer 
for ned i et par lapper. Veldig 
kjekke å ha når du jobber med 
hjemmeopptak. Men så kom 
Apples iPad i april 2010 og 
situasjonen ble en annen. 

Min gode gamle Houston, 
kjøpt på salg for en slikk og 
ingenting. Bredde: 54 cm.  
Litt stor å ha med i veska...
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Vise-quiz
test din visekunnskap!

1 Hva heter det nye albumet til Caroline Waters?
2 Hvilken viselegende spiller på ØYA-festivalen  

14. august?
3 Hva heter Louis Jacobys siste CD?
4 I hvilket år ble Gitarkameratene dannet?
5 Hva heter Norsk viseforums nye styreleder?
6 Hvem samarbeidet Finn Kalvik med på sitt nye album 

«Neste stasjon Grorud»?
7 Hvilken av søstrene Bøygard har nå gått solo?
8 Hvem synger sangen «Neste sommer»?
9 Hvilken sang begynner slik: «Når sommerdagen ligg 

utover landet...»?
10 Hva heter klubben som har store visekvelder i raufoss?

(Noen av svarene fins i dette nummer av viser.no. Fasit: side 36...)

Loddrett
1 Kyndige
2 Ungdyr
3 Limtype
4 Oppfører
5 eksisterer
6 Førsteplass
7 Gir lov
8 Parti
9 Like
10 Stemme
11 Våpen
12 tone
13 Phil Spector
14 Fyrste
17 Venstre
18 Bli tett
21 Sitte
23 Instrument
24 Behandlingen
25 tyvegods-selger
26 Beholder
27 Spørre
29 Internett-protokoll
30 Lediggang
31 Lur
33 Omsetning
34 Herskesyke
35 Bit
37 Starte
41 telemarksbygd
42 ekte
43 Slepevogn
44 reisende
46 Bygge (bakv.)
49 Ubehagelig
50 Fryse
53 Skall
55 røre
57 Øyne
58 Diagnoseteknikk
61 Gripe

— Løsning i neste nr.

 

Abonnér  
på Norges nye 
vise tidsskrift!
1 år/4 utgaver: 180,-
– eller bli personlig 
medlem i Viseforum (250 kr) og få 
bladet i medlemsskapet.
TILBUD: Om du allerede er medlem i viseklubb: 100 kr!

Skriv til  http://viser.no/beskjed eller send brev til Norsk Viseforum, Pb 
4647, 0506 Oslo.

toRbjøRNs Vise-x

?

!

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11   12  13  14 

15       16     17 18      

19     20  21    22     23  24  

    25    26      27     

28 29      30   31         

32   33   34   35      36   37 

  38    39       40 41     

 42          43 44       

45        46  47    48   49  

    50          51     

52  53         54  55      

56     57    58  59     60  61 

62     63   64       65    

g - s t R e N g e N

S A N S E R  S A D E L  A B B A
P R Ø Y S E N P R I S V I N N E R
A K T  E V E R G R E E N S  L M
R E T T L E D E  R R R  T  T E
E N E R  H E D D E  T E A T E R
G E L A T I N E N  A  A N O D E
R  I  R E F R E N G   D R Y
I V T  E N O  R E  R   S R Q
S T E M M E R  T  Y A H O O  U
V  N E O   T E X A C O  E S E
I S  S L A P S T I C K  S N U E
S Y N K O P E  O  H E L E  M N
A N S E  E R E M I T T K R E P S

Løsning kryssord nr 7:

Av  
Torbjørn  
Holte

Vannrett
 1 musikkspreder
12 Stemmebruken
15 Snodigere
16 Separerte
19 mullah
20 Belegg
22 Pause (bakv.)
23 Lesestoffet
25 Landskapsbetegnelse
26 Pronomen
28 Kommune
30 Pronomen
31 muggen
32 Sløsing
34 Instrument
36 Brukbar (bakv.)

38 Vaske
39 Ledd
40 Kantene
45 ensporet figur
47 Dyr
48 tall
51 rette
52 evangelist
54 Ødelagt framkomst-

middel
56 Norsk by
59 Smerte
60 Har rede på
62 På linje
63 Like
64 Fisket
65 Bygde

Denne gang med et 5-linjers rim – fyll de gule feltene!
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b o K -  C D -  &  D V D - o m t a l e R

Tekstene har Moldestad dels hentet fra ulike 
kilder, dels skrevet selv. Blant «bidragsyterne» 
finner vi Jacob Sande, Robert Burns gjendiktet 
av Johannes Gjerdåker, og to trad-tekster etter 
Anton Standal og Halvard Hesjevoll. De to 
sistnevnte har vel vært informanter av eldre 
materiale. Her er nære og dype tekster side 
om side med mer skjemtende historier som i 
No skal eg fortelje, ei historie om et bryllup. 
Moldestad formidler levd liv, nytt liv og livets 
forgjengelighet. Hun har blant annet skrevet en 
vise til sin far om når deres roller gradvis snus 
og hun blir den sterke, hun blir igjen og han 
forsvinner. Tenk å få en slik hilsen fra datteren 
sin. Det er flere høydepunkter på Sandkorn. Et 
at dem er låta Måneskinnslandet hvor Molde-
stad synger duett med kvedaren Kim André 
Rysstad, både teksten og melodien er veldig 
fin. Det er noe med rytmikken og dynamikken i 
komposisjonen som er ytterst elegant. 
Moldestads tolkning av Robert Burns Ei raud 
raud rose er også utrolig gripende.

Jeg synes Moldestad har levert et solid album. 
Her har hun rom hvor hun kan utforske mange 
utrykk. Det er flott. Hun lager sterke melodier, 
både skriver og finner frem til gode tekster og 
hun en leken måte å «spille ball» med forskjel-
lige musikalske sjangre på.

�CD – Sigrid Moldestad: Sandkorn. 
Utgitt�på�Grappa�A/S.

Per Aarsund: Fri sjel
På Tingvoll nord på vestlandet finnes 
en visesanger som fortjener å komme 
ut til resten av landet. Per Aarsund er 
utdannet byggmester. Men han kan mer 
enn å snekre hus. Han snekrer gode 
viser som kan stå for vær og vind.

  LeO LeONHArDSeN

I 2009 slapp han CDen Fri sjel. Han har med 
seg en lang rekke musikere som gir ham et 
godt tonefølge. Produsert i 1 A Studio i Kristi-
ansund. Dette er den fjerde plata han gir ut, så 
han har et solid feste på Nordmøre.

Per Aarsund kan minne litt om Terje Tysland. 
Kanskje mest på grunn av stemmen, men 
en del av sounden synes å være beslektet 
med denne trønderrocktradisjonen. Mykt og  
melankolsk, men også fullt av liv. I denne lille 
presentasjonen går vi ikke inn i og fremhever 
noen enkelt sang. Alle sangene står på trygg 
grunn både musikalsk og poetisk. Kjærlighet 
og politikk, gjennomarbeidet. Musikken er glad 
og spennende. Når man gjenkjenner klisjeene 
som vi alle bruker, så er Per Aarsunds bonus 
at han gjør det med stil og varme. Fra fløyter, 
trekkspill og klokkespill til hardere elgitarer, 
orgel og trommer blir denne produksjonen vari-
ert og bunnsolid. 

Per synger tydelig, ekte og nært. Han har en 
særpreget stil som skiller seg ut fra mye av det 
som kommer ut. Han varierer fra poparrange-
ment til myke viser, men faller ikke i den fella 
hvor det hele bli glatt. Her kan du unne deg å 
høre på alt og glede deg.

Hvis du ikke finner ham i butikken (det er jo 
dessverre slik i dag at en lang rekke gode ar-
tister ikke finnes i platebutikkene) så finner du 
ham både på myspace og på peraarsund.no.
Vi gleder oss over å erfare at vi stadig får gull-
korn fra hele landet. Det er en del visesangere 
som er fullt på høyde med de mest profilerte, 
men de slipper ikke til.  Skaff dere CDen «Fri 
sjel». Den fortjener å bli hørt. Og Per fortjener 
å få et større publikum!

�CD  – Per Aarsund: Fri sjel
PAA�records�2009.��Fås�på�amazon.com,��
musikkonline.no,�platekompaniet.no.

musiKKPolitiet:

boK •  CD  • DVD
Sigrid Moldestad:  
Sandkorn
Sigrid Moldestad vant Spellemanns-
pris 2007 for albumet Taus. Nå er hun 
aktuell med et nytt album hvor  hennes 
egne komposisjoner er enda mer frem-
tredende enn tidligere. I større grad 
enn tidligere spiller hun også  ball med 
flere musikalske sjangre. Et riktig artig 
album har det blitt. Sandkorn er navnet.

  Per JAKOB SKAANeS

Sigrid Therese Moldestad er aktiv i en rekke 
sammensetninger. Det er spennende med de 
ulike konseptene i gruppene hun spiller i, slik 
jeg oppfatter det. Det ene bandet er Spindel 
hvor hun spiller sammen med blant andre 
Liv Merete Kroken. De spiller en lett tilgjen-
gelig folkemusikk, med fele og hardingfele i 
sentrum av lydbildet. I gruppa Gammaltnymalt 
spiller Moldestad sammen med Einar Mjøls-
nes og Håkon Høgemo. Til slutt spiller hun 
også sammen med felekollega Liv Merete 
Kroken og kvedaren Unni Løvlid i «glitter og 
stas»-bandet Fjøgl. I disse gruppene har hun 
i hovedsak fremført tradisjonsmateriale som 
riktignok er bearbeidet og gitt en spennende 
tonedrakt. 

Utviklingen går nå i retning av mer og mer 
egenprodusert og -komponert stoff. På Taus 
hadde Moldestad også skrevet flere av melodi-
ene. I herværende album har hun tatt steget 
fullt ut og skrevet tekster og melodier til en 

rekke av sporene. Noen er ganske tradisjo-
nelle i den forstand at man hører hardingfeler i 
sentrum av lydbildet og melodiene er harding-
fele/ folkemusikkvendinger for å si det litt 
keitete. Instrumentvalgene er interessante. 
Flere steder kan vi høre saz, mandola, trøorgel 
og barytongitar sammen med Moldestads 
hardingfele og stemme. 

Melodiene er spenstige og svært godt spilt. Her 
er innslag av folk, vise, country og blues, andre 
igjen minner mer om skurrete rock. Eksempel-
vis vil nok flere enn jeg tenke på kompet til en 
av Tom Waits’ elektriske, men heldigvis mer be-
herskede, låter som Cold Water fra Mule varia-
tions når de lytter til No skal eg fortelje. Dette er 
sagt i stor respekt og beundring for Moldestads 
valg av musikalsk uttrykk og estetikk! Fela blir 
litt borte når hun velger samme register som el-
gitaren. Derimot synes jeg det låter fantastisk 
når fela ligger en oktav over. Da tar den på et 
vis føringen og skjærer igjennom. Jeg må ikke 
glemme å nevne at Moldestad også har begått 
flere instrumentaler som vi finner innimellom på 
dette albumet. Her varter hun opp med virtuost 
felespill til akkompagnement av 12-strengers 
gitar.



34  viser.no viser.no� 35 

b o K -  C D -  &  D V D - o m t a l e R

glidd på glatta/ og snubla litt i matta/ Jeg har 
sjangla hjem om natta/ Men jeg har aldri falt 
før jeg så deg...» Kan vi få mer av sånt, Louis?

Så sa det bare pang: Oh la-la! Kjærlighet ved 
første blikk i en deilig fransk-aktig «chanson» 
med trekkspill – fint og fargerikt.

Så falt himmelen: Nydelig pianoballade. Og 
her får vi piano gjennom hele låta uten at 
kompet tar over. Låta er visstnok skrevet etter 
et sykdomsbudskap som rystet familien, og 
følelsene blir sterkt formidlet.

Drømmeland: Om distré folk og den harde 
kritikk vi må lide under. Hmmm, som jeg kjen-
ner meg igjen her. En dansbar melodi med en 
instrumental-extro som beveger seg i retning 
full tango uten å ta det helt ut.

Akvarell: Akkurat når jeg tenkte at det skulle 
vært deilig med en helt enkel «sang-og-gitar»-
låt, virker det som Louis kan lese tanker, for 
Akvarell er nettopp det: En søt skillingsvise-
melodi med en tynn liten melodica mellom 
hvert vers. Og fortsatt med en stemme som 
bare smyger seg inn under huden.

Musikerne har gjort en stor jobb: Nils Mathi-
sen, sammen med Espen Gjelstad Gundersen 
har både styrt spakene og spilt, sammen med 
en gjeng dyktige folk. Vigdis Wisur bidrar med 
fin vokal på tre av sporene.

Med sin stemme er Louis i førstedivisjonen 
blant norske artister. Også som låtskriver 
– iallfall om han ble spilt på radio og tv, og 
tok sjansen på litt flere c-momenter. For 
Louis Jacoby har det som skal til.

Louis skal ha sommerkonserter sammen med 
Lars Martin Myhre. Det borger for en spennen-
de kombinasjon! Sjekk www.louis-jacoby.com.

�Louis Jacoby: Puslespill
Fyldig�booklet�med�alle�tekstene
Slagerfabrikken

Stockholm Lisboa 
 Project: Diagonal
Crossoverbandet Stockholm Lisboa 
Project er ute med sitt andre album, 
Diagonal. Musikk i krysnings punktet 

mellom svenske flatfeleslåtter og 
portugisisk fado. Her har de funnet en 
spennende sjangeroverskridende form. 
Et fascinerende cross-over-prosjekt.

  Per JAKOB SKAANeS

For noen år siden ga de ut albumet Sol 
(omtale av det albumet fins på viser.no). Be-
setningen er endret ørlitegranne på Diagonal. 
Stockholm Lisboa Project består i dag av fire 
erfarne musikere. Simon Stålspets spiller 
Nordisk mandola, Sérgio Crisóstomo fiolin, 
Filip Jers forskjellige munnspill. Sistnevnte har 
overtatt plassen etter Luis Peixoto som spilte 
portugisisk mandolin og bouzouki, så her kan 
vi notere oss en dreining i instrumentbesetnin-
gen. Liana sørger for en sjelfull vokal. 

Samtlige har 15–20 års fartstid bak seg som 
musikere på heltid og musikkutgivelser på 
egenhånd. Liana har blant annet i årene 
2000–2005 innehatt rollen som Amalia i en 
suksessfull musikal om den legendariske fado-
sangerinnen Amalia Rodrigues.

Noe litt spesielt her er mandolaen Simon Stål-
spets bruker. Den kalles Nordisk Mandola og 
er bygget av Christer Ådin, den har seks doble 
strengekor og kan således spilles som ak-
kompagnementsinstrument med solid tyngde i 
bånn. Vanligvis har mandolaer fire strengekor 
og er stemt en oktav dypere enn mandolin, 
EADG. Denne Nordiske Mandolaen har en 
ekstra streng på hver side, den stemmes 
BEADGC. Den klinger utsøkt vakkert i denne 
settingen. Denne er kansje laget slik for å ha 
samme register og ligge nærere portugisisk 
gitar som også har seks trengekor. Jeg synes 
den klinger flottere enn noen portugisisk gitar 
jeg har hørt. Rundere og rikere. 

På foreliggende album har munnspillene fått 
en mer fremtredende plass i lydbildet. Jeg var 
litt skeptisk til hvordan det ville slå ut når man 
spilte fado og polskor. Et «messinginstrument» 
inn i denne settingen? Jo, det funker faktisk, 
selv om jeg nok likte den irske bouzoukien til 
Luis Peixoto bedre.Tidvis legger Filip Jers seg i 
bunnen med bassmunnspill, andre ganger spil-
ler han virtus sammen med mandolaen eller 
fela. Litt skarpt er det allikevel.

Louis Jacoby:  
Puslespill
Louis Jacoby har med Pusle
spill levert en gjennom arbeidet 
plate, godt sunget og nydelig 
kompet av dyktige studio-
musikere. Nesten litt vel 
perfekt av og til, jeg undrer på 
om Louis kunne tatt noen fler 
vågale hopp innimellom. 

  ØYVIND rAUSeT

Louis lander trygt hele tiden, og 
kunne kanskje dristet seg litt oftere 
utpå glattisen (som i den mor-
somme Jeg har glidd på glatta). 
Med sin store og spennrike 
stem me og solide musikalitet, vet 
jeg han ville klart å lande på sikker 
grunn.

Denne mannen skriver ikke for «musikkpoli-
tiet», så mye er klart. Jeg tror låtene hans vil 
bli tatt vel imot blant vanlige lyttere i de tusen 
hjem (om de bare ble spilt på radio). Dyp, klar 
og sensuell stemme, med en variert overflate. 
Nesten litt som Roger Whittaker… eller salige 
Jim Reeves? Og jeg synes Louis stemme er 
vel så bra som deres. 

Jeg likte faktisk stemmen til Whittaker en 
periode, men endte opp med å bli lei fordi den 
var så lik fra låt til låt. Denne fella har ikke 
Louis Jacoby gått i – han varierer og module-
rer så du blir overrasket gang på gang, og liker 
stemmen like godt på siste spor som på første. 
La oss se nærmere på noen av låtene: 

Puslespill: Tittellåta er en kjærlighetsballade – 
fin og vâr tekst med en morsom henvisning til 
det fragmenterte jeg’et: «Så prøv å favne om 
meg – jeg som er et puslespill – jeg som er i 
tusen biter... sett meg sammen er du snill!»

Stikkord om sommer har et kult og profe-
sjonelt utført swing-komp – det føles som å 
være på en uterestaurant i Tønsberg med et 
jazzorkester i bakgrunnen. Teksten er en artig 
oppramsing av alle sånne små ord som minner 

om noe godt. Når sommeren virkelig er der (en 
sjelden gang), kjenner du deg igjen.

Du er min himmel på jord: Sang om kjærlig-
het som har vært. Uten bitterhet, men hvor 
jeg-personen ikke klarer å slippe taket: «Et 
hjerte i stykker/ et håp går på krykker/ og lever 
på lissom/ og flykter nå inn i min sang». 

Bestefar er en skildring av barnebarnet. Det er 
så man blir misunnelig på bestefedre! Melodi-
en lyder litt vel «påpp/køntri» i mine ører, men 
heldigvis med noen uventede kord-endringer 
underveis som hever låta. Og en spennende 
bridge midt i.

Kjærlighetsvise til Reiseradioen: Liker han 
virkelig programmet så godt, eller er det mer 
en søknad om å bli spilt der? Jeg fant ikke så 
mange av de uventede, morsomme poenger 
som tittelen kunne antydet.

En bønn fra imorgen: En vakker piano ballade 
som passer som støpt til Louis store stemme: 
Fra den dype, behagelige i verset til en lysere 
og nesten helt annen stemme-tekstur i refren-
get. Det er en lyst for øret!

Jeg har glidd på glatta: Ett av mine favoritt-
spor på CD’n. Raskt og groovy komp, super-
innsats av fele, banjo og perk – alt i et løst og 
ledig groove. Og her hopper han: «Jeg har 
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«Vem kan segla» som fado
Låtutvalget på Diagonal er i likhet med Sol en 
variert blanding av tradisjonelle fadoer, sven-
ske tradlåter og noen egenkomponerte låter. 
Her er fadoer de har tatt med seg fra Portugal, 
norsk og svensk materiale som Jeg tenker 
så titt på min bryllupsdag og Martins Begrav-
ning. De har også komponert egne polskor 
og reinlendere som de fremfører med denne 
instrumentsammensetningen. 

Det interessante med prosjektet er dog i 
mine ører hvordan de behandler materialet 
og tilfører stoffet nye dimensjoner ved å gripe 
låtmateriale som i utgangspunktet er flott, 
suge det til seg og så kvittere med en syntese 

av fadoklanger og suget i polskor 
man hører når man er på Bingsjö-
stämman.

Liana synger både på portugisisk 
og på svensk. Det er spesielt artig 
på deres versjon av Vem kan segla. 
Her synger hun først på svensk, der-
etter på portugisisk. Mitt favorittspor 
på Diagonal er låta Saudade skrevet 
av Julio de Sousa. Den henspeiler 
på et sentralt fenomen/begrep innen 
fadoen som ikke uten videre lar seg 
oversette til nordiske språk. 

Saudade kan bety en sinnstilstand, 
en følelsesstemning. Den finnes i 
sårheten i tonene til en fiolinist, i det 
drømmende blikket til en musiker 
som er i ferd med å trylle ut sine 
mest uttrykksfulle toner på sitt in-
strument, i den bivrende understren-
gen på hardingfela eller i den såre 
røst til en fadista. 

I heftet som følger med CDen finner du samtlige 
tekster på svensk og portugisisk.

Sjangeroverskridende prosjekter
Mange arrangerer folke- eller tradisjonsmusikk 
i samme gata som dette, og det er spennende 
å lytte til hvordan slåtter og melodier fargeleg-
ges av ornamenter fra ulike lands tradisjoner. 
Ale Möller og Gunnar stubseid spilte inn 
setesdalsslåtter med mandola og hardingfele,, 
mange band bruker irsk bouzouki og Stock-
holm Lisboa Project tilfører blant annet enkelte 
portugisiske trekk. Slik utvikler musikken seg 
videre og det er til stor glede å nyte dette. 

Et fint utgangspunkt for videre søk på fado er 
å titte på Wikipedia. En annen side som virker 
svært informativ, heter fado.com.

�CD: Diagonal av Stockholm Lisboa 
Project
Distr.�av�Nomis�musik.�

Stockholm�Lisboa�Project�har�hjemmeside�og�
Myspace.�Her�kan�du�lytte�til�musikken,�se�klipp�
fra�konserter�og�bestille�begge�CD’ene�samlet�for�
25�€.�De�er�også�på�Spotify.

1. exposed
2. Lillebjørn Nilsen
3. Puslespill
4. 1987
5. Leo Leonhardsen
6. erik Fosnes Hansen
7. tove Bøygard
8. deLillos
9. Kjærlighetsvisa av  Halvdan Sivertsen
10 Børre

FASIT på vise-quiz’en

Vi vil ha DeG 
som bidrags-
yter til bladet!

Vet du om noe spennende som skjer 
på visefronten, har du vært på en 
konsert eller festival, eller hørt en 
plate som du bare må fortelle om? 
Da kan du sende inn teksten til  
red @ viseforum.no!
Hva med en kort notis – eller en lengre 
artikkel? Legg gjerne med bilder som jpg. 
Til bladet bør størrelsen helst være over 
200 kilobyte. Et 1-spaltes bilde har en 
bredde på 6,5 cm. Mindre enn det går 
greit på nett/skjerm (men ikke på trykk). Er 
bildet på over 10 MB, bør du forminske det 
litt – vi har jo ikke akkurat avis-størrelse på 
bladet. Vi kan dessverre ikke betale – med 
annet enn evig berømmelse...

Vi vurderer om og i hvilken form det kom-
mer på trykk, og er opptatt av at stoff fra 
alle landets regioner skal være med i bla-
det, og selvfølgelig også på hjemmesiden.

Bjørn Peder Johansen 
farger sjela blå
Blå sjel er Bjørn-Peders 
tredje CD, og han hadde 
pre-release på Herr Nilsen 
7. juni med Jørun Bøgeberg 
trio i ryggen. Musikk videoen 
til «Vise te trøst for oss aille» 
går på NRK 1’s Norsk på norsk 
jukebox hver natt til mandag 
og onsdag. Plata utkommer i 
august.

tove Bøygard med 
soloplate
Musikken befinner seg i 
vise/country-land med tek-
ster på hallingdialekt og har 
mye av samme trøkken som 
Odd Nordstoga. Hun har med 
seg bl.a. Jørun Bøgeberg og 
Olav Mjelva. Plata har håvet i 
terningkast 5 og 6 i de fleste 
større aviser
Tove og søsteren har tidligere 
gitt ut CD under duonavnet 
Bøygard, og begge opptrådte 

for fullt hus da Tove hadde 
sleppfest for CD’n på Nye 
Skalder 27. april.

Startet i vise-land
Haddy N’Jie var en av 
de tre som ledet finalen i 
Eurovision Song Contest. 
Det skjedde nøyaktig fem år 
etter at Haddy debuterte som 
konsertartist på Nye Skalder – 
i mai 2004. Samme år deltok 
hun også i Nye Skalder-kon-
serten på WUHA-festivalen. 
Hun har seinere gitt ut tre 
spennende CD’er og deltar i 
gruppa Queendom.

P Å  t a m P e N . . .

15.–17. okt: Øst-Norsk Viseforums 
HØSttreFF – nå i Holmestrand
Østnorsk Viseforums høsttreff blir i år 
på Holmestrand Fjordhotell.
Påmeldingsfristen er 1 august. Men hvorfor 
ikke melde seg på straks, før det blir fullt? Vi 
får ikke med programmet her, men se nett-
sida: http://viser.no/regioner/onv – der kan 
du også melde deg på direkte. Eller kontakt 
daghk@online.no, tlf. 9765 0744.

Prisen har gått ned, hele pakka koster 250 kr 
mindre enn i fjor: Bare 1500,- for full pensjon, 
festmiddag og dobbeltrom (400 i tillegg for 
enkeltrom). Mindre for kortere opphold.  
Dette blir høstens vakreste eventyr!
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• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica 
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519. 
monicahn@online.no 
www.viseklubbenlars.com

• Visegruppa 1881, Halden  v/ 
 Frivillighetssentralen i Halden,  
wenche.erichsen@frivillig-halden.no

• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R. 
 Henden, Skjebergveien 158 A,  
1743 Klavestadhaugen.  
ingar@sarpsborg-viseklubb.net

• Ski Kulturforum, kons.sted bl.a Walde-
marhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

Vestfold
• Lallahompen Viseklubb 

(Holmestrand),  v/ Ernst Hauge,  
ernsgh@hotmail.com

• SandeXpressen, v/ Aud H. Borge, 
Tlf. 3377 7093,  auh-bo@online.no

• Tirsdagsklubben (Nøtterøy), 
v/ Anne Berge – nordn@c2i.net

• Vestfold Ukuleleklubb  v/ Øyvind Sæther. 
Tlf. 3339 9760, mob: 9014 3001. saether.
oyvind@c2i.net – www.ukuleleklubben.com

Telemark
• Bamble Viseklubb  v/ Bjørn  Damberg, 

tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor  v/ Torill Hagen, 

 Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 4724 8423.

www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb  v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb  v Eivind Oug, 

eivind.oug@niva.no
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per 

Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,  
perjakobskaanes@viseforum.no

• Viseklubben Oss  v/ Nicolay Svendsen, 
Krystallvn. 3, 4823 Nedenes. 
nicolay.svendsen@hotmail.com

Vest-Agder
• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad. 

harald.knutsen@aa-f.kommune.no
• Mandal Visedager c/o Røsslyngbakken 5, 

4513 Mandal.  Tlf 9015 4436.  
mandal.visedager@lyse.net 

• Kulturfabrikken Mandal v/ Rune Pihl, 
Keiser Nicolausgt 8-12, 4515 Mandal. – 
post@kulturfabrikken.biz

Rogaland
• Egersund Visefestival  v/ Henning Fey-

ling. – egersundvisefestival@hotmail.com
• Stavanger Vise og Lyrikk Klubb, Gud-

mund Rydning, Bernhard Hinnasgt. 24, 
4020 Stavanger. Tlf 4806 6409.  
Gudmund.rydning@ptil.no  
www.viseklubb.com

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn Panta rei, Ola 

Garli 7160 Bjugn - olgar@start.no.
• Neatrall   v/ Anne Kristine Evjen, 7580 

Selbu. Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim 

v/ Georg Gjessen,  
georg.gjessen@asplanviak.no  
www.viseklubbenmaja.no

Nordland
• Kunst og Kaos v/ Leo Sande Gasnier 

Masterberggt 53 8900 Brønnøysund. Tlf. 
4822 3824.  leo@gug.no

Troms
• Viseklubben Spelt, Pb 123, 

9252 Tromsø.  Konserter: Skarven Bar.  
www.viseklubbenspelt.no

• Viseklubben Baluba!  v/ Inger Strand, 
tlf 9939 2366.  Konserter: Fryseriet Pub.

.  .  .  i  N o R s K  V i s e f o R u m

Oslo
• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf. 

2260 3126/ 2269 3499. – josefinevise.no
• Nye Skalder v/ Øyvind Rauset, Smedgt. 

34, 0651 Oslo. Tlf 9765 1636,   
post@nyeskalder.no – http://nyeskalder.no

• One from the heart  v/ Criz Kristoffersen,  
criz@criz.no

• Oslo Viseklubb - c/o Lill Brager, 
 Damplassen 4, 0852 Oslo 
Tlf. 993 56 518 / Privat 2256 8522.  
lill.brager@gmail.com

• Evert Taubes Venner  v/Anne-Lise Odén, 
Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.  
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,  
anne-lise.oden@online.no

Akershus
• Soon Viseklubb v/ Roar Lågbu (leder), 

Kjøvangveien 73, 1555 Son.   
Tlf. 4585 3086, rlagbu@broadpark.no

• Fyrlykta - Erik Bye Visescene, konsert-
sted: Asker Museum. Øyvind Kjus,  
Tlf. 6678 2694, Mob. 4819 2236,  
oyvindkk@broadpark.no

• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid 
Lisbeth Nygård, Bergskauvn 6C, 1911 
Flateby. – turili@online.no

• Bærum Viseklubb  v/ Anne Girmalm, Hel-
sethellinga 23, 1353 Bærums Verk.  Tlf: 
9542 5885. www.123hjemmeside.no/
Baerum-Viseklubb. Sekr.: Rigmor Rovel-
stad, rigmor.rovelstad@gk.no

• Rælingen Viseklubb  v/Tom G. Bengt-
son, Runivn. 15, 2005 Rælingen. Tlf. 
63839835/91598303. epost: tbengt@
broadpark.no

• Skedsmo Viseklubb, Boks 359, 
2001 Lillestrøm,  
post@skedsmoviseklubb.no  
www.skedsmoviseklubb.no

Buskerud
• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun 

Knutsen, Hans Hansens vei 12,  
3021 Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a), 
9765 0744 (mob), daghk@online.no

• Drammen viseklubb - kontaktperson: 
Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over). 
daghk@online.no  
www.drammenviseklubb.com

• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Knutehytta, 3614 Kongsberg. 

Tlf. 3273 1283.  firmapost@knutehytta.no

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum  v/ Truls 

 Gjefsen, Nyseterjordet 29, 2670 Otta.  
trulsgj@online.no –  
ottajazzogviseforum.blogspot.com

• Skreia Viseklubb  v/ Ole Aamodt, 
2850 Lena.

• Tanta til Josefine v/ Torunn M. Eriksen. 
Lillehammer Bryggeri, Elvegata 19,  
2609 Lillehammer.  Tlf. 6125 2890.  
torunn.eriksen@lillehammer.online.no.

• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Raufoss) 
v/ Geir Arne Wollan, tlf. 6117 9761.  
anma-b@frisurf.no – viseklubbenborre.com

• Vigga Vers- og Visevenner (Brandbu) v/ 
Laila Støen – skutelandet@gmail.com

Hedmark
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803, 

post@proysenhuset.no 
www.proysenhuset.no

• Terningen Skanse, Elverum. v/ Anne 
Koht Walmsnæss, ako-walm@online.no

• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet) v/ Bernt 
Wold, tlf. 6235 9067 – 9903 8790, 
berwo@frisurf.no

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a. 

 Dickens. Leder: Gunn Heidi Larsen.  
epost: leoleonhardsen@gmail.com

m e D l e m s K l u b b e N e  .  .  .



Viser.no   •   ISSN 1890-7369   •   Returadr:  Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.

Hva med en  annonse?
Helside i farger: 2000,–  Halvside: 1200,–   Kvart side: 700,–
Tillegg for bakside, side 2–3 og midtside: + 500,–

Vi kan også lage annonsen for deg fra manus for 500,–

Opplag: 2000, målrettet distribusjon til et musikkelskende publikum.  

Skriv til red@viseforum.no

Konserter • Festivaler • Visekvelder • Musikkpoliti • Kurs •   
Artikler • Bok- CD- og DVD-omtaler • Lenker til vise-Norge •  
http://viser.no

NoRges støRste NettsteD om ViseR:

viser.no


