PEGASUS: FORANDRINGER
Takk og lov - det er fortsatt liv i Pegasus! Nå har det gått et halvt år uten at de har utgitt så
mye som en CD, DVD eller single! Man kan bli skremt av mindre. For som de fleste har
fått med seg: Oppsal-duoen Tommy og Ronny Nilsen må være utstyrt med noen
evigvarende Duracell-batterier. Eller muligens har de nulltoleranse for søtsaker. Uansett
årsak - disse karene leverer støtt og stadig - og hver gang til toppkarakterer! Ikke rart en
blir forskrekket når stillheten varer så lenge!
Duo og duo forresten, det har faktisk skjedd noe siden sist. Joda, brødrene er fortsatt ute
og spiller som duo også, men framstår her som en svært potent kvartett: Selveste Odd
Arne Sørensen (ex. Ingemars) er med, han spiller keyboard og trekkspill. På trommer har
de fått med seg Geir Hilsen (ex. Picazzo). Og plutselig er Pegasus et band! DET er en
forandring.
Uansett antall medlemmer i Pegasus: Brødrene Nilsen skriver fortsatt så blekket spruter.
Nok en gang leverer de kun originalmateriale! Tittelen på det nye albumet, deres åttende
siden 2005, er FORANDRINGER, det skal vi komme tilbake til. Når det gjelder
håndverkerne bak komposisjonene, instrumenteringen, produksjonen, ja til og med CDlayout: Overhodet ingen forandring: Tommy og Ronny Nilsen er fortsatt sjefene.
FORANDRINGER inneholder altså som forgjengerne gnistrende godt materiale. Fra de
vakreste ballader ("Gi meg et svar", "Another Time Has Come") til de mest rocka
utskeielsene ("Head Go Pop!", "Tar'e snart igjen"). Her finnes krem pop-låter ("Så lenge du
vil ha meg", "En del av livet"). Inderlige så vel som fandenivoldske tekster. Alt dansbart,
selvsagt. Så langt status quo. Det musikalske uttrykket derimot har fått seg en kilevink. Inn
kommer trekkspill, mandolin og slide gitar! Trekkspillet dominerer flere låter, nydelige toner
fra Odd Arne som alltid. Geir på trommer er ikke redd for å ta i et tak, og dermed får
rockelåtene et enda mer rockete uttrykk. FORANDRINGER er rett og slett enda mer
variert enn vi er vant til fra PEGASUS! Og det sier ikke så rent lite.
Release under Dansefestivalen i Sel. DER blir det liv!
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