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Klart for Tromsø Filmfestival
■ TROMSØ Hele 65 filmer fra 38 land skal presenteres på den 17. Tromsø Internasjonale Filmfestival som
starter 16. januar. Filmprogram inneholder fire norske titler. Foruten åpningsfilmen «Vinterland» av Hisham Zaman om en enslig kurdisk innvandrers møte
med Nord-Norge, er det premiere på ellevill samisk
actionparodi i «Kill Buljo». Festivalsjef Martha Otte sier at programmet ellers spriker i alle retninger.

«Det har vært en
fryd å oppleve hvordan musikken min
har levd sitt eget liv
i året som har gått.»
Marit Larsen til VG

Klar for Grammy-festen
Nominert i
klasse med
superstjerner
- Kjempemoro! Flott
belønning for mye
slit.
Morten Lindberg fra
Skien kan vinne
verdens mest ettertraktede musikkpris.

NR. 49: Den 49. utgaven av prisutdelingen arrangeres i Los
Angeles 11. februar.

HELGE OTTESEN
helge.ottesen@varden.no

SKIEN For første gang noensinne er et norsk selskap nominert til Grammy-priser. Lindberg Lyd med musikkmerket
2L er nominert både i klassen
for beste kor og beste lyd. Utgivelsen de er nominert for er
«Immortal NYSTEDT» hvor
Ensemble 96 dirigeres av Øystein Fevang. Produsent/tekniker Morten Lindberg, fra Skien,
og Hans Peter L’Orange er nominert for beste lydproduksjon
i surround.
Den amerikanske Grammyprisen, som i år deles ut 11. februar, er verdens mest prestisjetunge og ettertraktede musikkpris, og har samme status i
musikkbransjen som Oscar-prisen har innen film. Kun to norske artister, Leif Ove Andsnes
og Truls Mørk, har vært nominert tidligere, begge på utenlandske selskaper.

Kjempemoro
- Kjempemoro. Hvorfor vi ble
valgt? Vet ikke helt, men vi var
blant de første som brukte surround på klassiske produksjoner. Vi tar i bruk hele lydfeltet.
Bakrommet og senter like mye
som høyre og venstre. Det er ikke som å sitte i salen, det er
som å sitte midt i orkesteret og
de utgjør en sirkel rundt deg.
Albumet vi er nominert for ble
spilt inn for to år siden, en evig-

GRAMMY: Dette er cd-en som er
Grammy-nominert. Morten står
også for coverdesignen.

SPELLEMANN: Denne cd-en er
Spellemann-nominert. Morten
står for designen også her.
het innen surround. Den siste
albumet, Mozart med Marianne Thorsen og TrondheimSolistene, er enda bedre, sier Morten
Lindberg. I går ble det i tillegg
kjent at dette albumet er nominert til Spellemannsprisen her
hjemme.

Pink Floyd og Steely Dan
- Til Grammy-nominasjonen i
surround-klassen er vi i pinlig
godt selskap. De andre nomi-

nerte er i pop og rock-stilen,
smiler Morten Lindberg.
Blant de fem nominerte er
Alan Parsons for «A Valid
Path» og Donald Fagen for
«Morph The Cat».
Britiske Parsons var lyd-tekniker på Pink Floyds «Dark side of the Moon» (som han fikk
Grammy for). Han jobbet også
med Beatles og har dessuten laget en rekke album som soloartist og med The Alan Parsons
Project.
Amerikanske Donald Fagen
er, sammen med Walter Becker,
bandet Steely Dan, som i sin tid
var rene nirvana for stereoelskere. Albumet han nå er nominert for er hans tredje soloalbum. «Pinlig godt selskap» må
kunne sies å være et understatement.

Drar til LA og Las Vegas

STJERNE 1: Alan Parsons.
PROMOFOTO

STJERNE 2: Donald Fagen.
PROMOFOTO

- Prisutdelingen er i Los Angeles 11. februar og vi gleder oss
veldig til å få være til stede. Vi
har tenkt å gjøre en skikkelig
tur og en opplevelse av det.
Hans Peter og jeg tar med våre

bedre halvdeler som har sittet
mye hjemme og ventet på oss.
Vi skal bo på Grammy-hotellet,
fra 1920-tallet og vi to skal ha et
par workshops med amerikanske teknikere og produsenter
før selve gallaen. Vi har fått beskjed om «black tie», er litt
usikker på hva som ligger i det.
Enten tar jeg med meg telemarksbunaden min, det kunne
vært moro å stille i den, ellers
så leier vi klær der borte.
- Etterpå har vi fire tenkt å
leie en kabriolet, deponere visakortet i LA, ta noen dollar i
lomma og teste spillebyen Las
Vegas. Der blir vi værende i fire-fem dager, ler en spent Morten Lindberg.

Nå begynner moroa!
Morten Lindberg er født og
oppvokst i Skien. Han gikk på
Skien videregående skole.
- På naturfaglinja. Men jeg
var nok mer sammen med dem
på musikklinja likevel. Jeg jobbet på musikkskolen ved siden
av. Drev mye med korps og laget i stand et lite band vi opp-

trådte med. Kalte oss Thomassens Barnebarn. Etter historiske Thomassens gutter, ler Lindberg.
Etterpå gikk han et år på
Tonheim Folkehøgskole og deretter dro han til hovedstaden
og gikk Oslo Lydskole. Siden
har han blitt værende i Oslo. I
1992 begynte han sitt virke som
lydtekniker, noe av det første,
og største, han jobbet med var
Den Norske Bokklubbens serie
på 24 cd-er med Grieg. I 1996 ble
selskapet Lindberg Lyd AS etablert. Høsten 2001 gikk man et
skritt videre og etablerte platemerket 2L. I dag er de fem heltids ansatte innen lydteknikk,
musikkfag og grafisk design. I
dag har de 42 utgivelser på cven.
- Det er først i høst vi føler vi
får uttelling på alt slitet vi har
lagt ned. Vi har blitt lagt merke
til ute i verden og fått en del
oppmerksomhet. Denne Grammy-nominasjonen er godt utgangspunkt for videre arbeid.
Nå begynner moroa!, slår Morten Lindberg fra Skien fast.

kultur
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Seasick Steve på BBC
■ LONDON/NOTODDEN Den amerikanske bluesmusikeren Seasick Steve (bildet), som de siste årene har bodd på Notodden, gjorde furore i jula på TV-showet
«Jools Holland’s Annual Hootenany
2006». Showet, som går på BBC, regnes
som ett av de viktigste musikkprogrammene i Storbritannia. Over tre millioner
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Mest Sibelius for Leif Ove Andsnes
■ SKIEN Litt Grieg, to Beethoven-sonater og resten er Sibelius. Slik blir det
når en av verdens beste pianister, Leif
Ove Andsnes (bildet), setter seg ved Ibsenhusets eget Steinway-flygel fredag
kveld. Etter Ibsenhuset står Firenze og
Venezia i Italia, og Moskva i Russland
for tur de etterfølgende dagene.

så programmet ifølge Dagbladet.
Et resultat av Seasick Steves noe uvanlige opptreden var at websiden hans,
seasicksteve.com, knela skikkelig etter
hele 104.877 treff. Da orket rett og slett
ikke serveren mer. Avisen melder at Steve
drar i februar ut på turné i Tyskland, og til
våren i Storbritannia.

n i Los Angeles
NOMINERT: Mary J. Blige.

NOMINERT: Paul McCartney.

Bøttevis av kjendiser
Årets Grammyutdeling er en
gedigen affære.
Kjendisene står i kø.
HELGE OTTESEN
helge.ottesen@varden.no

GRAMMY-NOMINERT: Morten Lindberg fra Skien i 2Ls egne lokaler i Oslo. - Nå begynner moroa, sier han,
etter å ha brukt en del år på å bygge opp kompetansen og selskapet.
FOTO: MARC CABOT

NOMINERTE: Morten Lindberg er nominert sammen med Hans Peter L’Orange.

FOTO: MARC CABOT

SKIEN Nominasjonslistene er
lange. Hele 108 kategorier, fordelt på 32 områder. Her et lite
utvalg:
I klassen Årets plate finner
man: Mary J. Blige med «Be
Without You», James Blunt
med «You’re Beautiful», Dixie
Chicks med «Not ready to make
nice», Gnarls Barklet med
«Crazy» og Corinne Bailey Rae
med «Put your records on».
Beste kvinnelige pop vokal:
Christina Aguilera, Natasha
Bedingfiled, Sheryl Crow, Pink
og KT Tunstall
Beste mannlige popvokal: James Blunt, John Legend, John
Mayer, Paul McCartney og Daniel Powter.
Beste solo, vokalrock: Beck,
Bob Dylan, John Mayer, Tom
Petty og Neil Young.
Beste rockealbum: «Try!»
med John Mayer Trio, «Highway Companion» med Tom Petty, «Broken Boy Soldiers» med
The Raconteurs, «Stadium Arcadium» med Red Hot Chili
Peppers og «Living With War»
med Neil Young.
Beste tradisjonelle folkalbum: Ramblin’ Jack Elliott,
Odetta, Linda Ronstadt & Ann
Savoy, Bruce Springsteen og
Ralph Stanley.
Beste nåtidens folk-/americana-album: Jackson Browne, Rosanne Cash, Guy Clark, Bob
Dylan og Mark Knopfler & Emmylou Harris.
Følgende blir beæret med Lifetime Achivement Award: Joan Baez, Booker T & The MG’s,
Maria Callas, The Doors, The
Grateful Dead og Bob Willies.
Med andre ord: Morten Lindberg kan komme til å «rub
shoulders» med uvanlig mange
musikalske kjendiser.

NOMINERT: Bob Dylan.

NOMINERT: Neil Young.

NOMINERT: James Blunt.

