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Electronica
Donso

Rock
Mama Rosin

Traditionellt
Rango

Donso

Black Robert

Bride of the Zar

Comet

Gutfeeling

30ips

Som om electronica uppfunnits i
södra Mali av uttråkade ungdo
mar som mellan lektionerna i
traditionell harpa (donso) fingra
de på sina splitter nya laptops. I
själva verket det mest framsynta
samarbetet mellan en fransk dj
och afrikanska musiker någon
sin.

Man kan fundera på varför så få
uppdaterat cajunmusiken på
det här sättet, utan vare sig iro
ni eller nostalgi. Men schwei
zarna i Mama Rosin låter inte
som om de grubblar, de vill
bara spela rock men råkar han
tera dragspel och banjo bättre
än gitarr.

Exil kan vara en kulturell kataly
sator. Hos tvångsrekryterades
sudaneser i 1800-talets Egypten
blandades rituell musik hemi
från med lokala visor och
skämtsamma versioner av
arméns marscher. Det är denna
vackert orena folkmusik som
Rango återupplivar.

Nutida
Lemur

Nutida
The International Nothing

Jazz
Correction

Aigéan

Less action, less excitement, less
everything

Two nights in April

Ftarri

Correction tar den klassiska
pianotrion till höga höjder. Se
bastian Bergströms piano flö
dar i aviga men melodiska
mönster. Med den ivrige basis
ten Joacim Nyberg och den
uppfinningsrike trumslagaren
Emil Åstrand-Melin skapar tri
on strålande jazz.

+3db records

Magnus Nygren

SVen Malm

magnus eriksson

elin unnes

stefan thungren

Med öppna sinnen för den nor
ska kvartetten Lemur samman
improvisation och kammar
musik på ett fantastiskt sätt.
Cello, flöjt, valthorn och kontra
bas söker sig storögt in i de små
skrymslena där de ibland stan
nar upp och drar ut allt på läng
den.

Sparsmakat, men oerhört rikt
och koncentrerat. Duon Kai Fa
gaschinski och Michael Thieke
från den högintressanta Berlin
scenen drar knivskarpa musika
liska streck med sina bägge klari
netter. Tydligt och vackert skapar
de en högst egensinnig musik.

Ayler records

jazz
Krister Andersson
Quartet

jazz
Fredrik Norén Band

jazz
Peter Asplund Quartet

Inside up

Asplund meets Bernstein

Live

Mirrors/Naxos

Prophone/Naxos

Domusic/Plugged

Krister Andersson är en av våra
tenorsaxseniorer, men tyvärr
inte så känd som han borde vara.
Den här cd:n är något av det bäs
ta han gjort, en liveinspelning
med både allvar och stor spel
glädje. En mättad ton, flera in
nerliga balladtolkningar.

Trumspelaren Fredrik Noréns
nya grupp – och han har lett
många genom åren – började
jazzåret med en stark cd med
unga lovande musiker, bland
andra pianisten Erik Lindeborg.
En av de mest helgjutna svenska
jazzskivorna på länge, plus för
många bra låtar.

Trumpetaren Peter Asplund gil
lar att överraska. Den här gång
en mötte han Leonard Bernstein,
dock utan att spela West Side
Story rakt av. Tillsammans med
Dalasinfoniettan blev det en
bred spänning med Somewhere i
en lysande tolkning.

Klassiskt
Janine Jansen

Jazz
Norma Winstone

Bluegrass
Rhonda Vincent

Beau soir

Stories yet to tell

Taken

Decca/Universal

ECM/Naxos

Upper Management Music/Border

Janine Jansen och pianisten Ita
mar Golan presenterar ett
franskt program med stycken av
bland andra Debussy, Messiaen,
Lili Boulanger och den unge Ric
hard Dubugnon. Tolkningarna
är expressiva och Janine Jansens
violinspel som alltid smärtsamt
vackert.

Norma Winstone skapar svind
lande vacker musik med saxofo
nisten Klaus Gesing och pianis
ten Glauco Venier. Hon uppnår
en fysisk närhet med sin sång
som också flätas samman med
instrumentalstämmorna i nya,
föränderliga och djupt egenarta
de figurationer.

Rhonda Vincent har med själv
klar auktoritet trätt in i rollen
som bluegrassmusikens First
lady. Hennes röst är glasklar, och
hon är en fin mandolinist. Musi
ken är avklarnad, men samtidigt
explosivt och gäckande i sin av
spänt virtuosa attack.

Pop
Katell Keineg

Rock
Frankie Rose And The Outs

Rock
Corin Tucker Band

At the mermaid parade

Frankie Rose and The Outs

1.000 years

Honest Jon’s/Playground

Memphis Industries/Border

Kill Rock Stars/Border

Årets jag-borde-givit-den-ensexa. Keineg skriver totalt ohäm
made tonsatta romaner som du
saknar redan innan de tagit slut.
Vilket tyvärr gjort At the mer
maid parade till den enda skiva,
någonsin, som jag lyckats lyssna
sönder på mindre än ett halvår.

I och med att Frankie Rose släpp
te sin debutskiva blev det också
tydligt att det hela tiden varit hon
– en trummis – som injicerat den
nya amerikanska indie-scenen
med Phil Spector, sockervadd, re
verb, revolt, skrubbade knän,
drömska gitarrer och genialitet.

Corin Tucker – före detta riot
grrrl, grundare av de banbrytan
de punkrockbanden Sleater-Kin
ney och Heavens To Betsy, två
barnsmor och hemmafru – har
skapat årets mest hjärtskärande
dissonanta bevis för varför kam
pen trots allt måste fortsätta.

Dans
Incarnations

Dans
Shit Robot

Dans
LCD Soundsystem

With all due respect

From the cradle to the rave

This is happening

Lovemonk/Import

DFA/Cosmos

DFA/EMI

Make you mine låter som en
jazzfunk-klassiker från södra
Londons dansgolv 1983. Resten
av albumet är lika mycket Steely
Dan och Delfonics som en balea
risk pärla där låttitlar som Sun
set on Punta Paloma utgör ett
ljudsatt vykort från den spanska
sydkusten.

Albumtiteln skvallrar om ett liv
bland vinyler, med etiketter som
Prelude och West End. En 39årig irländare i discoexil i New
York förvaltar DFA-arvet samti
digt som han blåser liv i en house
som går att spåra i rakt nedsti
gande led från Larry Heard.

I år fyllde James Murphy 40 år
och med det sista albumet under
namnet LCD Soundsystem slöt
han den cirkel som började för
åtta år sedan med Losing my
edge. Indiediscon utgör ett in
tensivt blinkande soundtrack till
housegenerationens oundvikliga
ålderskris.

