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Anders Tangen fra Bø
fullfører sin master-
grad, om hvordan å
snakke om lyd.
Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no

SKIEN Samtidig er bandet han
spiller trommer i, «The Back
ages», klare med debutalbu-
met «As you like it».

Musikkvitenskap
Denne høsten skriver Anders
Tangen på sin masteroppgave.
Han studerer musikkvitenskap
ved Universitetet i Oslo. Oppga-
ven skal være ferdig i mai 2014.
Bachelor- og mastergraden tar

ham fem år.
– Masteroppgaven handler

om hvordan man snakker om
lyd. Metaforer for hvordan be-
skrive musikalske ideer. Man
kan ha ideer, når man for ek-
sempel er i studio, og det kan
være vanskelig å beskrive hva
man er ute etter. Man må være
veldig bevisst på språket man
bruker, forklarer Anders Tan-
gen. Han har blant annet dre-
vet feltarbeid i studio. Men det-
te er anonymisert og han kan
ikke fortelle noe om hvem eller
hvor.

Puslespillstudent
– Jeg er litt sånn puslespillstu-
dent. Jeg gikk allmenn videre-
gående skole i Bø før jeg begyn-

te på folkehøyskolen i Skjeberg
hvor de har musikk. Jeg planla
å bli lege, men
fant ut at musik-
ken var mye mer
gøy, ler 27-åring-
en fra Bø.

– Hva skal du
bruke det til?

– Det er et
springbrett til
flere valg. Mange
tar pedagogikk
og blir musikk-
lærere. Jeg har mer lyst til å be-
gynne i en bedrift som produse-
rer og selger musikkprodukter.
En mastergrad viser at man
kan jobbe på egen hånd, sier
Anders.

For å spe på studentlånet ar-

beider Anders Tangen som mu-
sikklærer i Sandvika i Bærum.

Der er han gitarlæ-
rer. I bandet The
Back Pages spiller
han trommer.

– Jeg ble kjent
med to av medlem-
mene gjennom stu-
diene. I 2009 begyn-
te vi å jamme sam-
men, fant ut at det
var veldig gøy og
deretter begynte vi

å lage egne låter sammen. Vi
bestemte oss for å spille inn et
album der vi skulle gjøre alt
selv. Vi kjøpte utstyret vi
trengte, så fikk vi låne ei hytte
på Norefjell noen uker på som-
meren. Der spilte vi inn halve

albumet, resten ble spilt inn i
stua og i øvingslokalet i Oslo.
Vi har laget cover, dannet eget
plateselskap. Vi gir ut både cd
og vinyl, og den er tilgjengelig
digitalt «overalt», forteller An-
ders Tangen. Miks og mastring
er gjort i USA.

Spilte på Kartfestivalen
The Back Pages spiller ameri-
kansk rock, «et sted mellom
Bruce Springsteen og The Hold
Steady». Bandet håper på noen
spillejobber i Grenland i høst.

Om noen lurer: Jo, Anders
Tangen har spilt i det lokale
Bø/Gvarv-bandet Trigger, de
opptrådte på Kartfestivalen de
to første årene festivalen ble ar-
rangert.

Snakk om lydmaster!
BAND MED BØHERING: The Back Pages er fra venstre Anders Borgersen på bass, Espen Wigen Hagen på gitar, Magnus Solvi Hoen på sang og gitar og Anders Tangen fra Bø på trom-
mer. De møttes som studenter i Oslo, nå er debutalbumet ferdig. PHOTO: TOR-SVEN BERGE

TRIOEN: Fra venstre pianist Eyolf Dale fra Skien, bassist Jo Skansaar
og sjefen selv, trompetist Hayden Powell. FOTO: ANDREAS ULVO

Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no

SKIEN Pianist Eyolf Dale fra
Skien har nettopp gitt ut eget
soloalbum, og gjennomført
konserter i Skien og Vestre
Porsgrunn kirker denne uken.
Nå er han høyst til stede på
Hayden Powells nye jazzalbum
«Roots and Stems».

Trompetisten og komponis-
ten Hayden Powell er engelsk,
men vokste opp i Molde. Det
nye albumet er en oppfølger til
debuten «The Attic» fra 2011.
Der hadde Powell en rekke gjes-

ter innom. Det nye er gjort på
en annen måte, langt mer ned-
strippet. Hayden Powell selv
beskriver musikken som melo-
disk og akustisk kammerjazz.

Innspillingen er faktisk en
smule original. Trioen leide seg
inn i Rainbow Studio i Oslo,
hvor legendariske Jan Erik
Kongshaug regjerer, for en
eneste dag.

Mot slutten av dagen inviter-
te de venner og kolleger til en
intimkonsert i studio. Og det er
dette opptaket de endte opp
med å bruke på albumet. Intimt

i studio, luftig plass for de tre i
lydbildet. Albumet skal presen-
teres med en konsert på Nasjo-
nal Jazzscene Victoria på Karl
Johan onsdag til uken.

Eyolf Dale er i ferd med å
skaffe seg en solid posisjon her
til lands. Både med sine to solo-
album, flere album med André
Roligheten i duoen Albatrosh
og med komposisjoner for an-
dre.

Det er Musikkoperatørene
som står for distribusjonen av
«Roots and Stems», og det kom-
mer både på vinyl og cd.

Eyolf Dale i godt selskap


