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Christian Wallumrød Ensemble 
har etablert seg som et av samtids-
jazzens aller skarpeste og mest 
elastiske band. 

Suggererende vakkert
Outstairs holder seg i sporet etter 
de fem foregående ECM-utgivel-
sene, men musikkens omriss er 

blitt enda tydeligere. Måten Wal-
lumrødsekstetten kombinerer sti-
lelementer på, er uten sidestykke. 

Man kan peke mot folkemusik-
ken og kontemporære kunstut-
trykk og fremheve melodistyrke 
og klanglig kraft, men det vil ikke 
fange inn helhet og skiftende be-
vegelser. Etter pustehull følger er-
uptiv styrke. Ensemblets lavmælte 
muskelspill er suggererende vak-
kert. 

Musikken er skrevet av pianist 
Christian Wallumrød, men den 
er arrangert av bandets medlem-
mer: Eivind Lønning, trompet, 
Gjermund Larsen, fele, Espen Rei-
nertsen, tenorsaksofon, Tove Törn-
gren, cello og Per Oddvar Johan-
sen, trommer og vibrafon. 

Musikernes eierskap i stoffet lar 
seg tydelig høre i fremføringen. 
Fargen blir neppe mer wallum-
rød enn i «Bunadsbangla», og tit-
ler som «Stille rock» og «Folkskiss» 
forteller hvor innmaten kommer 
fra. Jeg lar meg glede på lett tung-
sindig vis, for dette vemodet avgir 
mye varme.

I likhet med Wallumrød lar Bill 

Frisell det kollektive uttrykket sty-
re musikken. Han bryter med den 
egosentriske tradisjonen med gi-
taristen i sentrum og lager kam-
merspill i selskap med strykere. 
Eivind Kang, Hank Roberts og Jen-
ny Scheinman er kjente og kjære 
navn for Friselltilhengere.

Amerikansk gull
Musikken er innspilt på Glen De-
ven Ranch i California og ble frem-
ført for første gang på fjorårets 
Monterey Jazz Festival. I juli kom-
mer Frisell til Molde med dette 
prosjektet der han utvider og ny-
anserer innholdet i levende ame-
ricana nok en gang. 

Country og rockabilly er aldri 
blitt rammet inn nøyaktig på den-
ne måten før, og når hele laget lå-
ter nyinspirert, står resultatet til 
gull. Big sur lar også blåskimmeret 
folde seg ut i musikken.

Både Bill Frisell og Christian Wal-
lumrød har fristilt seg for å følge 
en visjon. De utfordrer selve jazz-
begrepet og skyver musikken vi-
dere.

Arild R. Andersen

Lekne og  
tydelige stemmer

Lunt og visjonært å5

To favorittutøvere innfrir på!hver sin nye utgivelse.

Vår anmelder har sans for Christian Wallumrøds evne til å kombinere 
ulike stilelementer.  
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å5 Varmt og vemodig

Tilbudene gjelder så langt beholdningen rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene kan fravike fra produktene. En del av produktene er
skaffevarer hvor det kan tilkomme frakt. monter.noFinn ditt nærmeste byggevarehus på

Kampanjeperiode 10. – 22. juni 2013

FØR 1299,-

999,-

Pr. m2

129,-
RÅDHUS GRÅMIX
5x19,5x13,5 CM
Denne tromles for å få den ru i formen og røff i
kantene. Rådhus minner om edel brostein. Rådhus
serien passer i de fleste miljøer, den er like godt
egnet for nye moderne hus som til eldre ærverdige
villaer. Bestillingsvare, frakt tilkommer.

OPTIMAL
10 ltr. Dekkende utendørs trebeskyttelse, gir
et langvarig flott utseende. God farge og glans-
stabilitet. Effektiv mot svertesopp. Lett å påføre.

villaer. 

DRILL 14,4 V M/TILBEHØR DCK733C2T
Kompakt og effektiv 14,4 V DeWalt-drill til allsidig bruk.
Ergonomisk design og gummiert grep for lang tids bruk.
To hastigheter, metallgir for lang levetid, 14 posisjoners
moment. Belteklips, magnetisk bitsholder, og kraftig LED-
lys. Leveres i koffert med 2x1,5 Ah Lithium batterier og
30 minutters lader.

28x120 Kl.2 cu

790
Pr. lm

TERRASSEBORD

FØR 2990,-

1790,-
10 ltr. Dekkende utendørs trebeskyttelse, gir 

SPAR

300,-


