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Ekstrakonsert med a-ha
OSLO: Etter at a-ha-konserten i Oslo Spektrum i april neste år ble
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vera.henriksen@r-b.no
Mobil: 951 48 114

kultur@r-b.no
71 25 00 00

utsolgt på få dager, meldes det nå om ekstrakonsert 1. mai.
Billettene til ekstrakonserten legges ut for salg fredag morgen,
meldes det. Dette blir dermed den endelige avslutningen på
turneen, som begynte torsdag på et også utsolgt Luna Park i Buenos
Aires. – For oss er det fantastisk å få oppleve at interessen er like
stor 25 år senere, i Buenos Aires så vel som i Oslo, sier Morten Harket
i en kommentar. «Cast In Steel»-turneen går fra turnéstarten i
Argentina via Brasil, med i alt åtte konserter inklusive gigantiske
Rock In Rio, før det blir fire konserter i Russland, og ferden fortsetter
via Latvia og Hviterussland til Storbritannia og nye fire konserter. NTB

Hayden går solo – o
■ Hayden Powell lanserer dobbeltalbum ■ Lansering på egen 32-årsdag

I studio: Hayden Powell i studioet The Village i København, der trio-albumet sammen med Eyolf Dale på piano og Jo Skaansar på kontrabass. er spilt inn. – Soloalbumet
forteller Hayden.

Når trompetisten
Hayden Powell lanserer
sitt første soloalbum,
blåser han skikkelig ut
– med to album i ett.
VERA HENRIKSEN
vera.henriksen@r-b.n

MOLDE/OSLO: – Jeg er kjempespent

på mottakelsen, selv om jeg er
trygg på musikken; både det jeg
selv og det trioen leverer. Men det
er jo rundt 80 minutter musikk.
Det er mye å fordøye, sier Hayden
Powell, som lanserte albumet

«Circadian Rhythm & Blues»
fredag 25. september, på sin egen
32-årsdag. På trioalbumet har han
hatt med seg Eyolf Dale på piano
og Jo Skaansar på kontrabass.
– To album på én gang.
Hvorfor?

– De har blitt til i samme
periode, så det ble helt naturlig å
gi de ut samtidig, i stedet for å
vente med det ene eller andre.
– Og hvordan ønsker du at
folk skal bruke musikken?

– Trio-platen er fin å lytte til
som en helhet. Mens solo-låtene
står godt på egenhånd, sier
Hayden, og legger til:
– På soloalbumet er Øyvind

Røsrud Gundersen produsent.
Han er vanligvis å finne i pop/
rock-landskapet. Målet er å nå
bredere ut med solotrompeten.
Favne et bredere publikum enn de
som vanligvis lytter til jazzimpro.

Den store svenneprøven. Å

gi ut soloalbum ser Hayden på
som en slags svenneprøve.
– Det blir veldig nakent. Du
bærer alt ansvaret, og har ingen
andre å skylde på. Det er både
skummelt og lærerikt. Og det er
ikke bare det rent tekniske som
er viktig; også repertoar og
retning skal gi mening, sier
Hayden, som sammenlikner solo-

prosjektet med å være kurator –
og det å være trompetisk med å
være vokalist.
– Det er litt den samme rollen.
Trompeten er ofte et naturlig
forgrunnsinstrument. Og du
bruker pusten på samme måte,
sier Hayden og legger til:
– Trompet kan gjøres teknisk
veldig vanskelig. Kunsten er å
være så god at du kan spille
enkelt og tørre å la tonen komme.
– Hvorfor albumtittelen
«Circadian», som betyr døgnrytme?

– Det spiller på flere ting.
Låtene går gjennom et døgn, noe
som gjenspeiles i uttrykket. Og

vår døgnrytme som musikere er
jo snudd i alle retninger. Så det
ble et naturlig tema, sier Hayden.

Ville spille trommer. Hayden

Powells musikalske karriere
startet på barneskolen i Fiksdal.
– Egentlig ville jeg begynne
med trommer. Men det var ingen
lærer på slagverk, så da ble det
trompet.
Deretter gikk vegen gjennom
skolekorps, mest i Kvam og
Sellanrå, under ledelse av dirigent
Leiv Skeidsvoll.
– Det husker jeg som fine og
inspirerende timer. Også Ytre
Suløen og Jazzlosjen under
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Internasjonal pris til
«Kampen om tungtvannet»

Kunstutstilling med
kulturskoleelever

Ny Bond-låt hylles som klassiker

OSLO: Den norske TV-serien «Kampen om

MOLDE: Kunstelever ved Molde kulturskole

tungtvannet» er kåret til beste TV-drama i
den prestisjetunge internasjonale kåringen
Prix Italia. Juryen begrunner prisen med at
serien er stor filmkunst, preget av solide
skuespillerprestasjoner og ypperlig produksjon, skriver NRK. – «Kampen om tungtvannet» er en thriller som fenger publikum
og som er en tvers gjennom kvalitetsproduksjon, heter det videre i begrunnelsen.
NTB

stiller ut høstens arbeid. Tema: Modell og selvportrett. Å tegne seg selv er både spennende
og utfordrende, og krever kunnskap i anatomi.
Studiotegning viser hvor mye vi kan si på den
enkleste måte ved å bruke flotte linjer i
variasjoner og kontraster. Åpent: Mandag
28.september kl. 17.30-19.00, tirsdag 29.
september kl. 17.30-19.00 og lørdag 03.
oktober kl. 11.00-14.00. Sted: Sandvegen 4.

filmen, «Writing›s On The Wall», hylles som en klassiker
av fansen. Den nye filmen om den britiske storspionen,
«Spectre», lanseres først i Storbritannia og Irland 26.
oktober, mens verdenslanseringen er satt til 6.
november. Tittellåten med den Grammy-vinnende
briten Sam Smith ble derimot sluppet fredag.
23-åringen er den første mannlige briten som bidrar
med tittellåt til en Bond-film siden 1965, da Tom Jones
sang «Thunderball». Ifølge fansen har han ingen grunn
til å bekymre seg over hvordan låten vil bli mottatt. NTB

og trio
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LONDON: Sam Smiths tittellåt til den nye James Bond-

Power fra Powell
ALBUM

«Circadian Rhythm
& Blues»
Med: Hayden Powell, trompet, Eyolf
Dale, piano, Jo Skaansar, kontrabass
Selskap: Periskop/Musikkoperatørene

Hayden Powell har gjort en

lang reise fra første gang jeg
hørte ham spille – sammen med
Gunnar Bech – sittende på
fortauet en småhustrig dag
under Moldejazz for snart tjue år
siden, med ei instrumentkasse
botnfylt av småmynter foran
seg. På reisen har han utviklet
bakgrunnen fra korps, tradband,
storband og annet snadder, først
gjennom en solid utdanningsprosess og så videre i en profesjonell karriere som
instrumentalist, komponist og
bandleder.
Vi møter ham i alle tre funk-

bumet er tatt opp i Tøyen kirke. Der er det helt fantastisk akustikk,

sjoner på dette dobbeltalbumet.
På del 1 leder han sin faste trio
gjennom flere år, mens han på
del to for første gang gir ut en
hel cd med solo trompet. For alle
som har hørt trioen live på
Storyville er dette et hyggelig
gjenhør med bandets akustiske
kammerjazz. De som ikke har
hørt ham live, får nøye seg med
plata, og stille opp neste gang.
For her får vi direkte mesterlig
trompetspill med bunnsolid
frasering, dynamisk intensitet
og stor variasjon i sound. Powell
er, om ikke den eneste, så i alle
fall en av svært få her i landet
som inkluderer hele trompetjazzhistoriens særpregete og
mangfoldige tonekvaliteter i et
uttrykk som, ut fra andre
parametre, har mye samtid i seg.
I tillegg huser trioen en Eyolf
Dale som med sprettent anslag

Trio: Hayden Powell med Jo Skansaar (bass) og Eyolf Dale.
og fascinerende klangbehandling er en ener i vår rike flora av
begavete yngre pianister.
Skaansars trygge basslinjer og
sobre solospill bidrar til en
vellykket musikalsk helhet, i en
trio med et samspill så tett at
den kunne klikk-klakke seg
gjennom ethvert eliteserieforsvar. Opptaket er glitrende klart;
du kan nesten høre spytt møte
messing, og ivaretar alle
nyansene i instrumentklangen.
Powell forteller at tanken på å

gjøre et soloalbum – noe han
betrakter som svenneprøven for
improviserende musikere –
begynte å modnes etter trioens
forrige utgivelse «Roots and
Stems» sommeren 2014. I Tøyen
Kirke fant han et rom med
fantastisk akustikk, og gjorde
soloopptak der i samarbeid med
produsenten Øyvind Røsrud
Gundersen. På soloalbumet blir
vi tatt inn i mer ukjent landskap, med lydcollager og
elektronikk. Powell både
utnytter rommets akustiske
muligheter og legger lag som
skaper kontrasterende effekter,
klangflater og lydmalerier, ved
hjelp av alternative teknikker og
elektronikk. En trompet er ikke
bare en trompet. Morsomt,

virtuost og variert, fra innledningsporet «Suddenly Alone» til
avslutninga «Wakeup Call».
Den margfulle, uforfalskede
trompetsounden dukker opp
hele tida, som en rød tråd
gjennom mer eksperimentelle
sekvenser. Svennebrev utstedt.
Om albumtittelen fortelles at

«Circadian Rhythm» er betegnelsen på kroppens interne
klokke, som ligger til grunn for
sykluser som søvn og metabolisme. Døgnrytmen blir igjen
påvirket fra lys og temperatur
m.m. Samme dualitet finnes i
musikken: «Vi må forholde oss
til omgivelsene, andre musikere, publikum og egne følelser
og forhåpninger», sier Powell.
Albumrelease 25 september.
Musikken foreligger fysisk,
digitalt og på strømmetjenester.

anmelder

Petter

Pettersson
er jazzfestivalveteran og
musikkskribent

FOTO: EYOLF DALE

Moldejazz har vært viktig for
meg. Der traff jeg alle gutta i
Dixi. Og faren min selvsagt,
Richard Powell, som nå er organist i Giske kommune. Jeg fikk
spille med ham i kirka i tidlig
alder. Og husker jeg fikk 50
kroner for en opptreden,
humrer Hayden, som tror det er
helt avgjørende for unge å ha ei
scene å vise seg fram på.

Fra jazz til arabisk. Nå er

Hayden, utdannet fra NTNU og
Musikkhøgskolen i Oslo, bosatt
i hovedstaden og musiker på
heltid.
– Det blir mange konserter

med trioen, samt oppdrag på
jazzklubber og festivaler. I høst
skal jeg gjøre noe helt annet,
med sangeren Natacha Atlas. Vi
møttes på Førdefestivalen, og de
manglet en trompetist, så nå
blir det 20-30 konserter ute i
Europa. Det er mer arabiskinspirert world music, sier
Hayden som nå tar timer hos en
egyptisk oud-lærer for å lære seg
arabiske skalaer.
Men først blir det lanseringskonsert – både med soloen og
trioen – i Oslo 4. oktober.
– Så håper vi at vi får spille i
Molde. Vi er i dialog med jazzklubben om det, sier Hayden.
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