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Hovedside / Musikk / Cd-anmeldelser

musikk 
 
Kun for Bokkafeen 
Anmeldelsen er skrevet 7. november 2005 01:12. 
Oppdatert 7. november 2005 01:33. 

Starsailor - On The Outside, 
EMI Records 

Storsailor sliter med å følge opp sitt kritikerroste debutalbum. De leverer en 
gjennomført oppfølger, men den er altfor kjedelig. 

 
Bandet viser at de kan hvis de vil. På åpningslåta In The Crossfire viser de 
at de kan levere fengende indie, men resten av skiva følger ikke opp. 
Låtene er gode, men skiller seg ikke fra hverandre, og det blir vanskelig å 
holde interessen oppe. Nå er det ikke sikkert de tenker så mye på 
publikum heller. Sangtekstene og det pretensiøse cd-heftet vitner mer om 
et band som er for opphengt i seg selv. Det virker ikke som de har planer 
om å erobre nye territorier med denne utgivelsen. Det skjer hvertfall ikkel. 
Kafeer vil sikkert spille plata, for de er fine å ha i bakgrunnen - men ikke 
godt nok til å bruke penger på. 

Anmeldt av Jaran Øijord . 

 
Sukkerfritt godteri 
Anmeldelsen er skrevet 7. november 2005 01:12. 
Oppdatert 7. november 2005 01:12. 

Marthe Valle, It´s a bag of 
candy, Grammar, 2005 

Et lovende debutalbum fra en frisk artist som dessverre av og til drukner sitt 
eget talent i masete romklang og arrangementer. 

 
Likevel er dette den beste karakter C-skiva jeg har anmeldt i år. Det er ikke 
ofte jeg sliter sånn med å finne ut hva jeg ikke liker ved en plate som jeg 
gjør med denne. På overflaten ser det greit ut: Kjekk, norsk jente synger 
sanger hun har skrevet selv med stort talent og en innlevelse man skal lete 
lenge etter. Stemmen har egenart og sangene er helt greie. Det er ikke før 
jeg kommer til sang nummer ti at det slår meg hva det er som er galt. Her 
gjør Marthe en strålende cover av The Carpenters sukkersøte We´ve only 
just begun som jeg vil rangere som hakket bedre enn orginalen. Her holder 
hun seg til et enklere arrangement med mindre romklang på stemmen, noe 
det er overflod av på mange av de andre sangene. Da kommer den flotte 
stemmen og innlevelsen mye mer til sin rett. 

Anmeldt av Lars Kristian Aalgaard. 

 
Professoren er tilbake 
Anmeldelsen er skrevet 7. november 2005 01:12. 
Oppdatert 7. november 2005 01:12. 

Professor Pez, We found the 
Beach, Where is the ocean?, 
Galant Records, 2005 

Professor Pez er et band jeg har hatt gleden av å høre et par ganger på 
konsert. Deres andre utgivelse We found the Beach, where is the ocean? er 
en meget sterk utgivelse. 

  

 
Musikken deres ligger et sted i grenselandet mellom Beach Boys og 
Guided by Voices, og er absolutt fengende flott, med overraskende 
kreative ideer. Gitarene fenger, vokalen til Silje Nes sitter som et skudd, og 
når sangene er såpass uforutsigbare og varierte gjennom hele platen, blir 
dette albumet en fryd å lytte til. Dessverre for Professor Pez blir de nok 
aldri innkalt til MTV Nordic Music Awards, men for både gamle og nye 
lyttere tror jeg nok We found the beach, Where is the ocean? vil være et 
interessant album å anskaffe seg. Bruk av trompeter og kornetter er alltid 
et kjærkomment innslag i denne type musikk, og løfter en del av sangene 
til et meget høyt nivå. Det eneste jeg savner, er de helt store sangene, de 
som du bare vet du kommer til å elske i mange år fremover 

Anmeldt av Øyvind Skåra. 

 
Robbie i knestående 
Anmeldelsen er skrevet 7. november 2005 01:12. 
Oppdatert 7. november 2005 01:12. 

 

 
Vamp uten hit 
Anmeldelsen er skrevet 7. november 2005 01:12. 
Oppdatert 7. november 2005 01:12. 

 
Vamp, Siste stikk, 
Major, 2005 

I skrivende stund er denne plata øverst på VG- lista. Det tar jeg som et tegn 
på at folk flest vet hva Vamp står for.  

 
Det er gjennomført kvalitet i alle ledd, fra hver eneste tekstlinje til hver 
minste note. Slik er det med denne plata også, og det er forfriskende å se 
at det av og til blir salgssuksess av skikkelig musikk også. Løp og kjøp, 
folkens. 
Men ikke nødvendigvis denne utgivelsen. Jeg har nemlig én ting å utsette 
på dette albumet: Den ene, magiske sangen, som Vamp ellers har minst 
en av på hver CD, mangler. Hvor ble det av den godlåta som får kroppen til 
å sitre og hjertet til å sveve? Den savner jeg. Så til tross for at albumet er 
bunnsolid og musikken herlig, havner jeg bare på en B denne gang. 
Vamps største problem er forventningene fra alle vi som vet hva de kan. Vi 
forventer oss så mye mer fra dem.  
Urettferdig? Muligens. Kjøp plata og hør etter selv. 
 

Anmeldt av Lars Kristian Aalgaard. 

 
Ironisk Santana 
Anmeldelsen er skrevet 7. november 2005 01:12. 
Oppdatert 7. november 2005 01:12. 

Eg trur ikkje det er Santanas intensjon, men eg tykkjer i alle fall tittelen "All 
that I am" vert ein smule småironisk. 

 
For det første har han berre skrive fem av dei 13 låtane sjølv, og for det 
andre deltek faktisk over åtti andre artister på denne skiva. Santana henter 
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