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Astrid S slipper første låt fra kommende EP
b OSLO Popkometen Astrid

Smeplass, kjent under artistnavnet Astrid S, slipper langfredag
sin nye singel «Paper Thin», som
allerede er ute i en akustisk versjon.
Den nye versjonen er produsert
av danske Andreas Sommer og

er første spor ut fra Smeplass’
kommende EP. Den selvtitulerte
EP-en slippes 20. mai og består
av fem nye låter, ifølge Universal
Music Norge.
Våren byr ikke bare på musikklansering, men også konserter
for Smeplass. I april og mai skal

hun varme opp for den australske
artisten Troye Sivan rundt om i
Europa.
20. april spiller den 19 år gamle Rennebu-kvinnen sin første
egne konsert i London. Smeplass
bor i Oslo sammen med popvenninne Julie Bergan fra Skien.

kunst

THE ALDERS: Morten Gusfre på mandolin, Sten Moe på gitar og Arthur Pedersen sittende med bassen. Fotografert med akustisk setting under plateslippet i Vinylkjelleren i Skien.
FOTO: KAI HANSEN

Sjekk dem ut
Stille og rolig sniker
tre bamblinger seg
inn i øregangene.
ANMELDELSE

ALLE FOTO: BJØRN HARRY SCHØNHAUG

Jeg ble rett og slett tatt litt på
senga av denne. Bandet heter
The Alders og oppgis å holde til
i Arendal.
OK, vokalist og låtskriver Sten
Moe bor i Arendal. Men han er
fra Stathelle, og bodde sju år i
Langesund før han dro dit. De to
andre, Morten Gusfre og Arthur
Pedersen, er begge fra Langesund, og bor der fremdeles.
Karene har spilt sammen i
mange år, og har nå spilt inn et
album med ni egne sanger. Og
det ER et album. LP, eller vinyl
om du vil, med en cd inkludert.
Det blir ikke gitt ut digitalt. De

THE ALDERS: med medlemmer
fra Bamble.

hadde plateslipp hos Vinylkjelleren i Skien, og albumet er også
tilgjengelig på nett hos Big Dipper. Et fint amatørtilskudd til
musikkfloraen i Telemark.
Selv tror de musikken passer
for folk som har et forhold til
Jayhawks eller Paul Westerberg.
De referer musikken sin til indie-

folk og countrypop.
Vinylen ble lagt på, og jeg styrte med mitt. Litt svak vokal,
hvorfor skrur de ikke stemmen
høyere i lydbildet? Akustisk
preg. Som plutselig skyter fart
med elektriske gitarer og skaper
noen fine overganger. Hva var
dette? Setter meg ned og hører
bedre etter. Mange ganger.
Stemmeleiet blir man mer
vant til, med øreplugger er det
ganske godt framme i lydbildet.
Ikke ni like gode låter, men
nok til å forbli interessert. Mye
velklingende elektrisk gitar. Ikke
noe jeg har hørt her i fylket tidligere låter på samme vis. De har
uttalt at de skal gjøre det igjen, at
dette er en start. Sjekk dem ut.
The Alders
«The Alders»
Rolling Moon Records
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b Helge Ottesen

Bridget Jones er gravid i ny film
Bridget Jones er tilbake, nå
som gravid. Denne uken fikk
fansen det første glimtet av
«Bridget Jones’s Baby» da
traileren til filmen ble offentliggjort.

b LONDON

SNEKKER: Før Galleri Straume ble galleri, var det er snekkerverksted
bygd i 1945. Nå fyller Ruth Kvålo Dalen huset det med kreativitet.

Den nye filmen er den tredje i
rekken om den klønete Londonkvinnen Bridget Jones som er
besatt av sitt kjærlighetsliv.

Fortsatt er det den Oscar-vinnende skuespilleren Renée Zellweger som
innehar rollen som Jones, som nå er i 40-årene
og gravid, men usikker
på hvem faren er.
London-kvinnen har
gjennomgått brudd med
Mark Darcy, spilt av Colin Firth,
og er singel på ny.
Traileren viser en rekke komiske og typiske Bridget Jones-scener fra filmen, der også Greys
Anatomy-skuespilleren Patrick

Dempsey har fått en av
rollene.
Den første filmen i
rekken, «Bridgets Jones’s
Diary», kom i 2001 og tre
år senere var «Bridget Jones: The Edge of Reason» klar.
Filmene er basert på
forfatter Helen Fieldings romaner. «Bridget Jones’s Baby» får
premiere i september 2016.
(NTB)

