
GEIR & STEIN: HERE IT COMES AGAIN

Disse gutta har fått «blod på tann»! Etter at debuten til Geir (Johansen) og Stein 
(Wangsmo)  «High Noon" - After All These Years» ble utgitt sommeren 2012, fulgte de opp
med «I Think Of You» for nøyaktig et år siden. Og nå er de klare med release av sitt tredje 
album, som har fått tittelen «HERE IT COMES AGAIN». Igjen får vi et gjenhør med mange
kjente og kjære ballader fra 60-tallet. Albumet er holdt i samme umiskjennelige 60-talls-stil 
som forgjengerne, med autentisk 60-tallslyd, flotte arrangementer og tostemt sang som får
tankene tilbake til deres store forbilder fra 60-tallet Peter & Gordon. Ikke så rart det 
forresten, siden hele seks av melodiene på dette albumet er hentet fra nevnte duo sitt 
repertoar! «To Show I Love You», «To Know You Is To Love You» og Ray Charles sin 
«Leave My Woman Alone» er blant disse. 

Superlativer for denne utgivelsen med Geir & Stein og deres musikk, finner vi allerede 
godt beskrevet av anmeldeler Halvard Berget, Hamar Arbeiderblad:

“Her er det 60-talls sound som varmer. Det er lett å få assosiasjoner til musikken i «Hjartet på rette staden» 
som vi husker på NRK 1 for noen år siden. Geir Johansen og Stein Wangsmo startet da også sine 
musikalske løpebaner i 1962. Bandet var The Shirrows fra rockebyen Trondheim. Bandet var sterkt inspirert 
av engelske band, og 50 år etter fornemmer vi den samme entusiasmen for det som ble levert fra øyriket 
mens popen ennå var ung.“ 

Geir & Stein har jobbet mye i studio hjemme hos Geir siden de startet med å gjøre opptak
for noen år siden og møtes nå en gang i måneden for å holde på med sin store lidenskap: 
musikken de vokste opp med på 60-tallet. Her finner vi, i tillegg til allerede nevnte Peter & 
Gordon-låter, bl.a. Bob Dylan's «Don't Think Twice, It's All Right», Searchers-hiten 
«Sweets For My Sweet», super-hiten «Love Hurts» (bl.a. Nazareth og Everly Brothers), og
countryballaden «Sleepless Nights». 

De to foregående CDene ble svært godt mottatt – med mange positive henvendelser, 
forespørsel om spillejobber og en godt besøkt hjemmeside som bevis. «HERE IT COMES 
AGAIN» er et resultat av de gode tilbakemeldingene Geir & Stein har fått, og vi tar det 
ikke for gitt at de stopper med denne «trilogien».
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