Fordi hun er vår, eller fordi det er vår?

HANNE METTE ER HER MED «VÅR»
HANNE METTE med etternavn Gunnarsrud kom for 5 år siden som en virvelvind inn i
dansebandverdenen som vokalist i Contrazt. Med en stemmeprakt som ikke står tilbake for noen i
sjangeren, og med sin naturlige og uimotståelige utstråling sjarmerte hun umiddelbart dansebandNorge i senk. For ca. 2 år siden hoppet imidlertid Hanne Mette av musikkarusellen for å prioritere
mer personlige sysler. Så lenge varte altså det! Da er det bare å si takk for det, for her er hun
tilbake - bedre enn noen gang.
«VÅR» er tittelen på HANNE METTEs første solo-album, et album spekket med vakre, sprudlende
og så til de grader dansbare låter. Bortsett fra et par unntak inneholder albumet originallåter levert
av noen av landets desidert beste komponister innen sjangeren: Per Erik Gjedtjernet, Trond Ihle,
Ronny og Tommy Nilsen, Kjetil Granli... I tillegg har «søta bror» levert et flott knippe låter, alle
oversatt til norsk av Hanne Mette. To duetter er det også blitt plass til: En helt ny med Vagabonds
Lars Espen Skogvold. Den andre er allerede godt kjent for bl.a. NRK Dansefot Jukeboks sine
lyttere og framstår som bonuslåt her: «Min første natt» - duett med Tommy Nilsen fra Pegasus.
Den vakre låten «Ingen ord» har allerede vært ute som forsmak på single en snau måned.
Så smyger vi helt til slutt inn en liten kommentar: Elton John er mannen bak en av låtene på

albumet, også denne oversatt til norsk av Hanne Mette.
Som regel er vi spente på folkets dom når vi presenterer en «ny» artist. Det er vi denne
gangen også, men det ville forundre oss mye om ikke Hanne Mette og hennes «Vår» blir
tatt vel imot!
Hanne Mette har spilleplanen full i sommer, men denne sommeren stiller hun oftest som
gjesteartist under andre bransjekollegers opptredener.
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