Lillebror Vasaasen jubilerer med
"Ragtimepolka"
20 år etter at Lillebror debuterte som plateartist kommer han med et aldeles vanvittig
jubileumsalbum! Hvis du tror Stian Carstensen er den eneste her i landet som kan plassere tonene
tett på trekkspillet, gir f.eks. tittellåten på det nye albumet "RAGTIMEPOLKA" deg en skikkelig
lærepenge! For her går det unna! Og bare så det er nevnt: Albumet er, i tillegg til CDer, trykket i
500 eksemplarer på vinyl!
- For 20. året har Kaffestuggu blitt underholdt under Rørosmart'n!
- "RAGTIMEPOLKA" er Lillebror Vasaasens 10. albumutgivelse siden "Lillebrors første" i 1990.
(Han debuterte hos Tylden & Co. med "Lillebror spiller for Trolljenta" allerede i 1993, og i 2005
kom "Utspring", også hos oss)
- Så regner vi selvsagt med at det blir et skikkelig haraball neste år, for da runder Lillebror 50!
Lillebror Vasaasen er et unikum på sitt instrument. Han har vært med på innspillinger til folk som
Øystein Sunde, Ole Ivars, Geirr Lystrup og Lillebjørn Nilsen. Han har skrevet juleteater, annen
teatermusikk, høymesse (til bispevisitas i Romedal kirke 2001) og filmmusikk. Med andre ord svært
aktiv i landets komponistmiljø.Turnert med Rikskonsertene, turnert og spilt med musikere som Eli
Storbekken, Trine Sennerud Melby, Tom Lund, Morten Sand, Birger Mistereggen, Georg Buljo, Nils
Økland, Frode Haltli, Laila Yrvum... Turnert store deler av Europa - ja Amerika er også blitt besøkt.
Spilte for kong Harald under hans 70-årsjubileum gjorde han også! Det var forresten under USAturnéen Lillebror kom på ideen til et polka-album, etter å ha overhørt et polkaorkester!
Som en liten kuriositet til slutt nevner vi at Lillebror Vasaasen har vært nordisk mester i durspill 5
år på rad samt Norgesmester i flere klasser.
"RAGTIMEPOLKA" inneholder 12 forrykende polkaer, plukket fra Lillebrors 20-årige karriere.
Her kribler det i føttene fra første tone. Blir du ikke berørt av disse låtene er nok hørselvern utstyr
du neppe behøver å investere i!
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