BJØRNS ORKESTER er i JUBELBRUS...
...og det er ikke til å undres over - her er de med sitt 7. album - sitt 6. hos Tylden & Co.
Hvis det er sagt før så får de ha oss unnskyldt, for sant er det at de blir bare bedre og
bedre.
Møre og Romsdals store dansebandcowboyer BJØRNS ORKESTER har forlengst
etablert seg i eliten blandt norske danseband. I Molde og deromkring får de knapt gått
utendørs før noen skal slå av en prat. Og det skyldes ikke bare musikken - her er gjeng
joviale og omgjengelige musikere som ikke leter etter sin egen pidestall !
I sannhet skal det også sies at gjennomsnittsalderen på denne kvartetten er langt under
hva de fleste danseband kan slå i bordet med ! Sjefen sjøl Bjørn Kalvatsvik har nådd
livets beste alder, og er blant legendene med sine 43 år i bransjen! Resten av gjengen
derimot er nærmest for ungfoler å regne. Men erfaring som dansebandmusikere har de i
bøtter og kar likevel: Sønnene Mathias og Johnny Kalvatsvik (henholdsvis 32 og 35) har
spilt i Bjørns Orkester i 18 og 20 år !!! Fjerdemann Jan Erik Bang Småge er aller yngst,
men også han har en fartstid mange kan misunne ham.
Deres nye album «I JUBELBRUS» er som vanlig for det meste skrevet av Mathias. I
tillegg har ikke ukjente William Kristoffersen levert to låter og trønder-rockens far Terje
Tysland bidrar med en. Ellers er det bidrag fra andre i orkesteret samt utenfra. Som seg
hør og bør Bjørns Orkester, er låtene tuftet på hverdagslige hendelser, noe som kler
musikken og dialekten helt perfekt. Vanskelig å trekke ut enkeltlåter, men det er ikke
vanskelig å påstå at flere låter herfra blir å høre og se på NRKs Erik Forfod sine
programmer. OK, siden vi er inne på det: Friske og morsomme «Sara i fra Skaone» og
rolige og ettertenksomme «Hyllest til ungdomshuset» er to ytterpunkter som
dansebandinteresserte vil høre flere ganger i sommer! Og dansbart er albumet - fra første
til siste tone.
«I JUBELBRUS» er innspilt, produsert og mikset i Gjøvik Lydstudio hos lydsjef over alle
lydsjefer Morten Nyhus. Det er med andre ord ikke tatt noen sjanser når det gjelder lyd
heller.
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