OLE IVARS: FARTER VIDERE (1975)
Vi fortsetter med å re-utgi den delen av Ole Ivars-katalogen som aldri har berørt et digitalt medium. Her gir vi
dere "FARTER VIDERE" fra 1975!
Ole Ivars startet sin album-karriere så sent som i 1968. De 3 første albumene ble utgitt av det norske
plateselskapet Troll, før de i 1972 var over på det internasjonale selskapet Fontana. Der ble oppholdet
kortvarig, for allerede fra neste utgivelse "OLE IVARS PÅ FARTEN" stod mega-svære RCA klare til å
formidle Ole Ivars sin musikk. Et samarbeide som skulle vare lenge.
I 1974 var flere jazz/rock-band på topp. Ole Ivars lot seg påvirke, og i løpet av årene 1974 og 1975 ga de ut
3 album (med denne type besetning), som på bokspråket vel nærmest ville blitt kalt en trilogi. For titlene var
"På farten", "På farten igjen" og "Farter videre"!
Da holdt det ikke lenger med en kvintett, så Ole Ivars tro til med et 7-mannsorkester på disse utgivelsene.
Med saksofoner, klarinetter, trombone, trompet og fløyter. Visst nok hadde Arne Willy Foss alltid vært der
med sine "horn", men her ble det brått ei hel blåserekke!
Samtlige låter på "FARTER VIDERE" er coverlåter, skrevet av storheter som Van Morrison, Otis Blackwell,
Kenny Loggins og Jim Messina. De norske tekstene er det en helt annen storhet som står bak, nemlig
sportskommentatorlegenden Knut Bjørnsen!
Produsert av Ivar Thorstensen og Tore Syvertsen i legendariske Roger Arnhoff Lydstudio.
Teknikere var Ingar Helgesen og Rolf Kjernet, og Ole Ivars var blitt:
Arne Willy Foss – Altsax, tenorsax, barytonsax, klarinett og fløyte
Tor Egil Simensen – Altsax, tenorsax, klarinett og piano
Einar Jemtland – Trompet og flygelhorn
Ole Ødegård – Orgel, piano, moog, strings og gitar
Lasse Johansen – Gitar og vokal
Nils Østby – Bassgitar
Terje Scott – Trommer, marimba og vokal
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