
Tylden-huset lader kanonene
til sommersesongen

Grunnet Audun Tyldens skrantende helse for tiden, som gjør ham langtidssykmeldt til et godt stykke
utpå høsten, gjøres det noen endringer i det travle Tylden-huset.

”Vi har en fantastisk sommer foran oss med utrolig flotte og  spennende utgivelser, både med
etablerte artister og debutanter. Og vi har en struttende artiststall som gleder seg til å vise seg frem for
alle fans på Seljord- og Sel-festivalene, hvor Tylden-teltet selvsagt vil bli å finne”, sier Audun Tylden.

”Guro Håvik fra Volda er en av de mest oppsiktsvekkende jentedebutanter på mange, mange år!”
brummer han begeistret. ”I skjæringspunktet mellom pop, viser, danseband, country og gospel skinner
hun som en diamant. Egne låter, glitrende tekster, bra musikanter og ….. substans så det holder.

…og så Vagabond, da. For tre kvart år siden måtte vi grave dypt i pungen for å slåss oss til
kontraktsunderskriftene til dette Norges første super-danseband – da var plutselig alle plateselskaper
som ellers ikke bryr seg på pletten!”. 

Tylden trakk allikevel det lengste strå, og nå går teppet straks opp for debutplaten til Vagabond –
bandet som består av Tommy Michaelsen (ex solo + Picazzo), Lars Espen Skogvold (ex Trond
Erics), Hans Olav Trøen (ex Dænsebændet) og Per Erik Gjedtjernet (ex Picazzo). Her er naturlig
nok forventningene skyhøye!!

Og så har man fraveket Tylden-forbudet mot engelske tekster for en gangs skyld: Den store køntri-
helten  fra Norske Talenter på TV2, Kurt-Arve – med nesten en halv million nedlastninger på
YouTube av ”Then Rainy Days Are Not So Sad” har fått lage sin egen sommer-CD med bare egne
låter – på engelsk.

Tylden-teltet vil straks bli klargjort for sommersesongen, som vanlig bugnende av et nesten komplett
vareutvalg. Her vil det bli intime unplugged-konserter i sene nattetimer, og har man bare lyst til å prate
om musikk, så kan man sikkert mase seg til en kopp kaffe og prate i vei. Selv vil Tylden for første gang
ikke kunne være til stede annet enn i ånden, men Tylden-partner Tom Hovde og hans fortryllende
franske kone Ghislaine vil være der, i tillegg til den sedvanlige sirkusdirektør Øyvind Sauarlia og
hans folk. Utroper på Seljord blir som alltid Kai Robert Johansen, mens på Sel er det selvsagt Even
Engen som skal være konferansier. 

Bli heller ikke overrasket om du treffer på Andreas Tylden (men nok uten gitar), til daglig redaktør i
Natt og Dag. Han har tenkt å holde Tylden-fanen høyt i sin fars fravær.

2. juni får Tylden også en nyansatt som vi forventer oss mye av. Mari Strømsæther, datter av den
legendariske musikkjournalisten Arve Strømsæther (d. 1995) begynner sitt virke i en nyopprettet
stilling som promotion-sekretær.

Artister på Seljord-festivalen: http://www.dansebandfestivalen.no/program09.htm 
Artister på Sel-festivalen: http://www.dansefestivalen.no/d4WzmMZHI4m.3.idium 
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