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MED en ørn rundt halsen og
Aaberge-navnet visket vekk
med tanke på internasjonale
markeder, er Tone Damli klar
med mer pop.
Mandag slipper hun sin fjerde
plate, «Cocool».

– Musikk er det jeg vil drive
med. Dette er det jeg bryr meg
om, sier Tone Damli til NTB.
Før hun karakteristisk nok leg-

ger til:
– Men jeg har valgt denne

bransjen, og valgt å by på meg
selv. Jeg har min måte, og det
er jo ikke galt å vise at jeg har
et bra kjærlighetsliv.

Tone Damli er åpen. Også på
bloggen, der hun innimellom
planer for kvelden (barbering
av legger, TV-titting) også skri-
ver rett ut at det «e mykje følel-

sa inni kroppen min om dagen,
e som ein karusell, og blir inn-
imellom litt kvalm».

– Ja, jeg er nesten mer spent
enn før. Jeg tror det er fordi jeg
er veldig fornøyd med denne
platen. Den er personlig, jeg
har vært mer involvert i for-
hold til låtskriving og tekst enn
før. Derfor er jeg redd for at
folk ikke skal like det. Det er

skremmende å gi den fra seg,
samtidig som det føles godt. For
det jeg vil, er jo at folk skal høre
den!

På «Cocool» har hun tatt et
skritt videre musikalsk, forkla-
rer hun:

– Jeg tør litt mer, tør å bruke
litt flere effekter. Alt behøver å
være så organisk og live. (ANB-
NTB)

I anledning storfint besøk var
Jazzverkets konsert med Arild
Andersen flyttet ned fra Lille
Onkel. Med en snøkledd havn
som kulisse fikk et femtitall
publikummere oppleve en
artist som varmet i høstmørket. 

Jazzverket har tatt opp trå-
den etter Jazzklubben, og Arild
Andersens solokonsert er det
største løftet i Jazzverkets

snart toårige historie.
Andersen er en av Europas

ledende bassister og ble kjent
på slutten av 1960-tallet hvor
han blant annet spilte sammen
med Jan Garbarek. Han har
også spilt sammen med musi-
kere som Don Cherry, Ratka
Toneff, Sam Rivers og Karin
Krog.

Priser ! Sammen med blant
annet Nils Petter Molvær og
Jon Balke var han medlem av
bandet Masqualero. Disse vant
flere Spellemannspriser på
1980-tallet.

Sist Arild Andersen var i

Kristiansund var under Thaiti-
festivalen i fjor. Der spilte han
sammen med blant annet Frode
Alnæs. Men han har også vært
på besøk i byen den gang Kris-
tiansund Jazzklubb arrangerte
konserter på Grand.

Fredag var han på plass
alene, og presenterte låter valgt
ut fra programmet han kjørte
under Moldejazz i 2005. Da var
han Artist in residence og frem-
førte en solokonsert som ble
meget godt mottatt.

Live-loop ! Under konserten
bruker Andersen aktivt live-
looping. Det betyr at han spiller

inn musikk live, som etter opp-
tak avspilles i loop. Så kan
Andersen improvisere med det-
te som bakgrunn.

Med andre ord, mye mer lyd
enn bare bassen alene, og tek-
nikken gjør Andersen til et helt
lite band. Særlig stemningsfullt
blir dette når han kombiner
strykepartier med å slå eller
plukke på strengene.

Ekstra ! Konserten var ment
å vare én time. Men da Andre-
sen gav seg etter flere ekstra-
numre var det gått tre kvarter
over tiden.

Og da hadde publikum fått

presentert låter som «Hyberbo-
rean», balladen «The Day» og
Paul Simons «Jonah». Ander-
sen spilte også låter fra samar-
beidet med Kirsten Bråten
Berg.

Dette er norske folketoner
kombinert med jazzimprovisa-
sjon. Mot slutten dro han frem
flere ekstranumre etter heftig
trampeklapp, og da han annon-
serte at han skulle spille Keith
Jarrets «My song», jublet noen
av publikummerne høyt.
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Filmskaper Margreth Olin får Amnestyprisen 2010 for sitt brede
samfunnsengasjement.

EN SPILLESUGEN
Arild Andersen varmet
jazzpublikumet på
Onkel.

Spillesugen bassist
Varmet: Bassist Arild Andersen varmet publikum med sitt jazzspill.

Slem: Da en anmelder ga albu-
met til Tone en toer, gråt hun. 
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Tone Damli tør litt mer


