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Anne-Lise Boges seriesuksess «Arvesynd» ble trykket i et opplag
på 2,5 millioner da de 26 bøkene ble utgitt i årene 1998 til 2005.
Nå utgir forlaget serien på nytt.Ifølge Cappelen Damm satte seri-
en en ny standard i sjangeren underholdningslitteratur, der le-
serne fulgte Mali som flytter inn på gården Stornes. NTB

Arvesynd er tilbake
«Rocketman» blir navnet på den kommende biografiske kinofilmen om
Elton Johns eksentriske liv – der han selv skal være overordnet produ-
sent. Elton og partneren David Furnish, som eier produksjonsselskapet
Rocket Pictures, har slått seg i hop med manusforfatteren Lee Hall for å
nedtegne historien om Elton Johns liv – fortalt gjennom musikk. NTB

Eltons liv blir kinofilm

met Jason, er Norges største tegneseriesuksess i utlandet. FOTO: SVEIN BJØRNEREM

Fra blues
til havabbor

God kritikk: Magic Pocket og Trondheim Jazzorkester, med
to av Moldes mest begavete musikere lykkes.

CD

Kinetic Music

Med: Magic Pocket (Hayden
Powell, trompet, Daniel Her-
skedal, tuba, Erik Johannes-

sen, trombone, Erik Nylander, trom-
mer) pluss Trondheim Jazzorkester
Selskap: MNJ Records/Musikklosen

Moldes fortsatt unge Jazzloge-
produkterHaydenPowellogDa-
nielHerskedalerusedvanligakti-
vepåplatemarkedetfortida,både
gjennomegneprosjekter,somsi-
demenniandresbandogsomher
–ibrass/trommer-kvartettenMa-
gicPocket.
Bakgrunneneratkvartetten

bleSparebank1s«JazZtipendiat»
i2009.
Blant forutsetningene for sti-

pendet var ågjøre enkonsertmed
spesialskrevetmusikk for bandet
ogTrondheimJazzorkester i2010,
ogdeterdette,innspiltunderkon-
serteniKulturhusetiMolde,vihø-
rerpåKineticMusic.

Musikken er skrevetogarran-
gertavdetreblåserneiMPfor
kvartetten,ogetfordenneanled-
ningseksmannogfirekvinner
stortTJO.
Herermyetettebrassklanger,

sombalanseresmotvokalerogen
treblåsseksjonmedulikesaksofo-
nerogklarinetter/bassklarinetter,
fløyterogfagott,overetsammen-
sattogtildelssmåskaktrytmisk
teppefraheletretrommeslagere.

Sentralt i produksjonen står
HaydenPowellsnestentiminut-
terlangekomposisjon«Bassclari-
netteblues»,etfascinerendelite
verksomgirnyeopplevelserfor

hvergjennomhøring.
Somfluefiskerfesterjegmeg

ogsåvedDanielHerskedalsstem-
ningsfulle«TheSeaBass»,sjølom
determuligatbakgrunnenfor
Herskedalsfascinasjonavdenne
fisken(havabbor)erkulinarisk-
ogikkesportsfiskebasert.

Musikken er mer komposisjon
ennimprovisasjon–forsåvidt
ikkeunaturligforetbestillings-
verk,ogdetrekomponistenevi-
seratdebeherskerstørrelerreter
ennMagicPocketskvartettfor-
mat.
Platetittelenharbakgrunniat

trekinetiske/bevegeligeskulptu-
reravAtleSNielsenvarplasserti
salendaverketbleframført,som
enoriginalvisualiseringavmu-
sikken.

De som var til stede iKulturhu-
setdennejulikveldenforetdrøyt
årsiden,kannågjenoppleveden
snauttimelangekonserten,ogde
somikkevarderfårheranled-
ningtilåfølgemedihvordanto
avMoldesmestbegavetemusi-
kere/musikkskapereutviklerseg.

Kinetic Music fås fra oppegå-
ende nettbutikker som barejazz,
cdon.noogplatekompaniet.

Petter

Pettersson
er jazzfestival-
veteran og
musikk-
skribent

anmelder

r frimerke
med tegneserier

OSLO: Rebekka Karijords låt «Wear It Like A Crown» er valgt ut som sig-
naturlåt for legeseriene «Grey’s Anatomy» og «Private Practice». Det er
det amerikanske TV-selskapet ABC som har valgte norske Karijords låt
for å promotere nye sesonger med de populære fjernsynsdramaene i
tiden fremover. Tidligere har sangen gjort det bra på hitlistene i Neder-
land og Frankrike. Nå satser Karijord på USA, og slipper sin hittil siste
plate «The Noble Art Of Letting Go» fra 2009, der borte i oktober. NTB

Karijord som signaturlåt


