New Jordal Swingers feirer 40 år!
Jubileumskonsert med et stjernelag av musikere
på Herr Nilsen i Oslo 20. november.
Med Eigil Berg, John Kolloen, Svein Finjarn, Bjørn Kristiansen og Ole Marius Melhuus.
Gjesteopptreden med blåserekke ved Torbjørn Sunde og andre gjesteartister!
40 års fartstid, drøyt 4.000 opptredener, drøyt 20 album og like mange salgstroféer (til sammen over en
millon solgte!) bekrefter NJS’ status som en institusjon i norsk pop og rock her hjemme. Dette er et band
som viser at de fortsatt leverer når de tidligere i jubileumsåret 2014 også presenterte helt nye innspillinger
med albumet «11 sanger». I tillegg til remastret backkatalog (12 album) inkl. uutgitte livespor og rariteter.
To av norsk rocks fremste gitarlegender, Svein Finjarn og Bjørn Kristiansen, begge med god fartstid også
innen NJS på 70- og 80-tallet, stiller nå for første gang på samme plate i NJS, sammen med John Kolloen,
Ole Marius Melhuus og Eigil Berg i NJS’ nye album «11 sanger». Produsent Kyrre Fritzner pakker det hele
inn i et nytt og spennende lydlandskap uten å miste bandets særpreg og identitet.
Flere av låtene på NJS’ nye album gjenspeiler «bilder fra gutterommet». Her får vi bl.a.: En historie fra
rockens Mekka («Graceland»), en hyllest til påvirkningen fra New Orleans («Svart magi»), en «hilsen» til
Ricky Nelson («Balladen om Lonesome Town») og twangy sørstats-swamp som røper påvirkning fra
selveste Tony Joe White («Mannen med den blå gitar»). De som kjenner sin rock-historie vil også nikke
gjenkjennende til twangy gitarer, klassiske Chuck Berry-licks og Marvin-aktige gitaranslag, mens Berg og
Finjarn gjenoppfrisker Everly Brothers-påvirkningen i en oppsummering av egne karriérer i vokal-duetten
«Mer enn okey». Balladen «Så fin du er» ligger allerede godt an til klassikerstatus innen sjangeren, og vi
kan til og med ane et snev av Phil Spectors klassiske og innholdsrike produksjonsteknikk i avslutningssporet
«Enda en sommer».
«Ei skattkiste, fylt med den herligste musikk … En fantastisk bursdagsgave fra 40-åringen til
et stort publikum.» TRØNDER-AVISA (TERNINGKAST 5)
«Dette låter vitalt, inspirert, friskt og nytt, det oser av spilleglede og overskudd!»
NRK P1, NORSK PÅ NORSK
«… får fram det beste med New Jordal Swingers. Evnen til å underholde, uten å gå på akkord
med den gode følelsen for rock’n’roll.» DAGSAVISEN
«God rootsplate fra veterangruppe.» MUSIKKNYHETER.NO
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