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O!a låter Calexico storslaget, nästan filmiskt på nya pla"an, konstaterar Torbjörn Camnérus.
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Cirkusmusik
från Vilda Västern

Fröken Elvis
Elvis på svenska
Betyg: ■ ■ ■ ■ ■

Camilla Fritzén och Sanna

Beth Hart

Be!er than home
Betyg: ■ ■ ■ ■ ■

Beth Hart är ingen nykomling.

Andersson och de övriga i Fröken Elvis hade aldrig behövt
oroa sig. De trodde ett ögonblick att de renläriga Elvisvännerna skulle tycka illa vara
att de ger sig i kast med åtta
Elvislåtar, men tjejerna ror
debuten i hamn så där närmast
onödigt begåvat.
Idén att göra Elvis på svenska
fick de när de skulle kolla upp
vem som sålt flest skivor. Det
var bara Sanna som hade en
hållbar teori – hennes gamla
favorit sedan barnsben – Elvis
Presley.

Andrea Tarrodi
Higlands - Cello Concerto
Betyg: ■ ■ ■ ■ ■

Calexico

Karriären spänner över drygt
femton år och ett tiotal skivor men ändå är hon tämligen okänd i Sverige. Dags att
ändra på det nu. Det som slår
mig först som lyssnare är rösten med det känsliga vibratot
någonstans mitt i mellan Buffy
Sainte-Marie och Janis Joplin.
Beth är blues utan gubbe, gospel utan gud och soul utan
autotune. I stället får vi en
familjär styrkekram där mor,
far och make hyllas utan att det
blir såpa eller pekoral av det
hela. Kärlek är helt enkelt det
lim som håller ihop den här
plattan. I flera av låtarna letar
sig det vackra arpeggiot från
”Unchained melody” in, ”Tell
’em to hold on” är en variant
på R.E.M:s ”Everybody hurts”
och ”We’re still living in the
city” hade mycket väl kunnat
vara hämtad ur den amerikanska sångboken med standards.
Plattans pärla är dock ”Mechanical heart” som berättar om
hur svårt det kan vara att kanalisera kärlek på ett äkta och
otvunget sätt.

Intresset var väckt att kolla upp
denne stjärna som snart varit
borta lika länge som han fanns.
Åtta sånger såg tjejerna som
självklara att tolka, men på sitt
eget vilsamt akustiska vispopsmässiga sätt och med egna texter.
Och så har ”Devil in disguise”
uppgraderats till ”Psykopat”,
”It’s now or never” har blivit
”Vem är Johanna?” på svenska
och ”In the ghetto” är förstås ”I
betongen”.
”Always on my mind” heter
”Jag glömmer aldrig dig” och
finns som en strålande enkel
video på Youtube.
Tillvaron består många
gånger av onödigt många måsten, men det här ska du förstås
kolla upp.

En hel cd med musik av Andrea
Tarrodi, en av Sveriges unga,
högt begåvade tonsättare.
Cellokonserten, orkesterverken ”Camelopardalis”, ”Serenade”, ”Zephyros”, ”Lucioles”
och ”Birds of paradise” klingar
alla med diffust, flimrande
visioner, där en drömsk kolorit
antyder släktskap med impressionismen.
Traditionell harmonik och
melodik finns givetvis inte
– ogripbart nattliga musiktöcken skymtar förbi, avlöst av
tidlöst vackra kulminationer.
Överlag är skivans stycken
hållna i långsamma tempi där
atonala partier avlöses av skimrande tonala klangvärldar.
Kanske får man begreppet
filmmusik i tankarna vid lyssnandet? Dock – detta är ingen
musik för mindre landsortsorkestrar.
Sensuell klangkolorit – ja,
begripligt, inte alltid kanske.
Cellosolisten bjuder på ett
intensivt cantilenaspel, och
skivans tre dirigenter övertygar
med ett eminent spel med Västerås-sinfoniettan.

Torbjörn Camnérus

Torsten Braf

Dag Lundin

Krönika

Anne-Lie
Andersson

Lyssna på: Anna Charlo!a
Gunnarssons fantastiska
radioserie Pop och Politik
hi!ar du på ur.se.

Info
Calexico är på
Europaturné,
och spelade
i går i Köpenhamn. Man
kan under
april fånga
upp dem i
bland annat
Hamburg,
Berlin, Milano,
Paris och
London. Dock
inte i Sverige.
Se dem lira
”Falling from
the sky”
hos Conan
O’Brien
nyligen, på
bandets
hemsida.

Edge of the sun
Betyg: ■ ■ ■ ■ ■

A

tt lyssna på Calexico brukar vara jämförbart med
ett besök på cirkus. Som
lyssnare får jag dresserade vildhästar, en skev
blåsorkester, vackra och halsbrytande trapetskonster men tyvärr
också ett och annan långtråkigt
clownnummer. Ibland gillar jag
något inslag mer än de andra, ibland
är det helheten som förtrollar.
Calexico bildades redan 1996 av
Joey Burns och John Convertino och
som namnet förpliktar så blandar
bandet traditionell americana med
mexikanska valser och mariachiinfluenser, ett koncept som man inte
frångår på ”Edge of the sun”, gruppens nionde studioalbum.
O!a låter det storslaget, nästan filmiskt, och tankarna går till både
Clint Eastwood och Ennio Morricone
då jag nästan kan höra coyotes yla i
ett öde prärielandskap, men lika ofta
letar sig musiken längs trånga gränder in på små skumma barer i närheten av den mexikanska gränsen.
Calexico har alltid haft en stor
och trogen skara fans men det stora
genombrottet har aldrig kommit,
kanske just för att de valt att dansa

Hon fixar det utan We shall overcome

H

illary Clinton for president!
Måtte det nu vara dags
för mänskligheten att få sin första kvinnliga amerikanska president. Det känns i luften på
något sätt; denna gång går hon
hela vägen och det kan bli det
bästa som hänt för världspolitiken.

För amerikanerna som älskar
musik och stora event – fullproppade med allt upptänkligt
ätbart – är det inte helt oviktigt

för en presidentkandidat vilka
artister hen får med sig i den
kampanj som ska bölja över
hela världsdelen i månad efter
månad fram till valet i november – denna gång 2016.
Musiker och kändisar mobiliserar nu för att sluta upp
bakom Clintons presidentkandidatur.
2008, när Hillary Clinton
gjorde sitt första försök att nå
presidentposten, hade hon med
sig Madonna, Janet Jackson,
Christina Aguilera, Elvis Cos-

tello och en rad andra artister.
Jag gissar att många fler stora
namn hänger på denna gång.
Inledningen på Clintons kam-

panj blir uppsökande och småskalig i stället för några gigantiska rallies. Det blir Hillary
Clinton in da hood, men förmodligen inte sjungandes We
shall overcome ...
Visst hör musik och politik
ihop på många sätt. Det finns
en urkraft i sånger, som kan
förflytta berg.

med vargar i stället för med arenapubliken?
”Edge of the sun” startar dock med
en överraskande traditionell poplåt
i singeln ”Falling from the sky”, och
i roots-rockiga” Bullets and rockets”
dyker en av plattans många gäster
upp; Sam Beam från Iron and Wine,
som jobbat med bandet tidigare. I
”Miles from the sea” tas jag med på en
ridtur över en snustorr prärie där bandet törstigt drömmer om havet, en
metafor så god som någon för något
avlägset att längta till och i ”When the
angels played” bjuds jag på skir slideguitar kryddad med munspel.
Så långt allt väl men så använder sig

bandet av en synthtrumpet i den
elektriskt brusande ”Cumbia de
donde” och det inte bara låter illa
utan är också ett hån mot de duktiga blåsare som medverkar på skivan. Inte heller rytmexperimenten
”Beneath the city of dreams” med sitt
ska-komp, och ”Moon never rises” i
reggeatakt faller väl ut. Tur då att jag
bjuds upp till förföriska valstakter i
”Woodshead waltz” och förs fram av
en viskande vind i den kontemplerande, avlutande ”Follow the river”.
Torbjörn Camnérus
Bästa spår: ”Falling from the sky”, ”When
the angels played”, ”Follow the river”.

Spotify – mest
spelade i Sverige

Spotify – mest
delade i Sverige

1. Måns Zelmerlöw - ”Heroes”
2. Rihanna & Kanye West & Paul
McCartney - ”Fourfiveseconds”
3. Hasse Andersson - ”Guld och gröna
skogar”
4. Alfons - ”Ganjaman”
5. Samir & Viktor - ”Groupie”

1. Mumford & Sons - ”Believe”
2. Muse - ”Psycho”
3. Darin - ”Ta mig tillbaka”
4. Axwell Ingrosso - ”On my way”
5. Dirty Loops - ”Undo”

Itunes – Sverige

Sverigetopplistan

1. Cárcamo - ”Pale"”
2. Wiz Khalifa - ”See You Again” (feat.
Charlie Puth)
3. Måns Zelmerlöw - ”Heroes”
4. Kygo - ”Stole the Show” (feat. Parson
James)
5. Darin - ”Ta mig tillbaka”

1. Rihanna - ”American oxygen
2. Rihanna - ”Bitch be"er have money”
3. Rihanna & Kanye West & Paul
McCartney - ”Fourfiveseconds”
4. Måns Zelmerlöw - ”Heroes”
5. Ellie Golding - Love me like you do

