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FOLKSOMT: P. M. Røwdes café var helt full torsdag kveld.

SAMKLANG: Leif Lågeide og Tore Aaberg i harmoni.

Lørdag 23. november 2013

KVINNELIG INNSLAG: Sissel and the
mer fra Smaalenene Jazzklubb og

Dro slagere med høy
■ Lokale band fylte kulturkafeen til randen

■ Imponer

For sjette gang ble
slite-sterk popmusikk
fra 1960- og 70-tallet
spilt for et henrykt
publikum i Askim.
ASKIM: Fire band lokket mange
til P. M. Røwdes café torsdag, og
holdt koken ut i de sene kveldstimer.
Først ut var Shadows-bandet
F.B.I (tidligere Diamonds). Med
kun instrumental musikk og de
lett gjenkjennelige solopartiene
med Fender-gitar, imponerte de
sitt publikum.

– Fascinerende gitarspill
Legendariske låter fra The Shadows som «Apache», «Kon-Tiki»
og «FBI» ble framført. Da vår lokale versjon av bandet skiftet
navn, var nok sistnevnte låt en
inspirasjon. Bandet har i alle fall
brukt de siste åtte årene til å perfeksjonere musikken, og høres
mest mulig ut som sine store forbilder.
Ut ifra applausen å dømme
var de mange fremmøtte storfornøyde.
– Jeg syns det er så fascinerende å høre gitarspill som dette, kommenterte en publikummer.
– De er veldig dyktige, nikker
sidemannen.

Første gang i verdenshistorien
Øvrige band som krydret kvelden med musikalske perler, var
Dance On som bød på låter av
Everly Brothers. Tom & the Jerries, med Tom Finsdal i spissen,
spilte Elvis og rockabilly, mens
Sissel and the Sweetmints framførte det de selv omtalte som
«hitlåter med litt støv på». Herunder Neil Sedakas «Breaking
up is hard to do» og Carpenters
«Close to you».
Med Sissel Kvambe på vokal
opplyste bandet at det opptrådte
sammen for første gang i verdenshistorien. Det må trygt kunne sies å være vellykket.
Dette var sjette gang dyktige
lokale musikere skapte en helaften under tittelen Årgangspop.
INA AUTHEN
ina.authen@smaalenene.no
402 33 458

SOLIST: Sverre Larsen spilte de
velkjente solopartiene i låtene til
The Shadows. Blant annet «Apache».

NY GITAR: Tore Aaberg kunne
fortelle at han hadde splitter ny
gitar.

FAKTA
Shadow-sjangeren
■ The Shadows var en britisk
rock- og popgruppe dannet i 1958.
■ De regnes som tidenes
mest innflytelsesrike
instrumentalband og inspirerte titusener av unge verden over til å kjøpe seg
Fender Stratocaster elgitar.
■ Musikken var så annerledes at den ble karakterisert
som en ny sjanger. I Norge
ble band som spilte denne
type musikk kalt shadowband.
UTEN VOKAL: Shadows-bandet F.B.I (tidligere Diamonds) åpnet konserten; fra venstre Leif Lågeide, Tore Aaberg,
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Sweetmints besto av medlemSissel Kvambe på vokal.

DYKTIG: Pianisten i Sissel and the Sweetmints improviserte i høy grad.

y gitarføring
te med instrumentale manøvre
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Terje Stensholm og Sverre Larsen.
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