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AUSTESTAD 
MED RENTERSRENTE 

Releasedato 23.01 2015 
 

VOW184CD   7035531001847   VMECDF  

VOW184LP   7035538889783 VMELP6  
 

«... Austestad har med sin debut på egenhånd vist at han  
definitivt har noe å fare med. Sammen med en rekke av sine 
venner har han laget en fin skive som har riktig så mange fine 
øyeblikk...Det er i tekstene hans ganske stort spenn i tema og 
emner, gode historier som gjør at du som lytter får best utbytte 
av det når du følger litt med.» 

NRK P1, Norsk på Norsk «Under Lupen» 

 

Bak navnet Austestad står Hans Martin Austestad, kjent fra 
bluegrassgruppa Earlybird Stringband. 
 
Musikken er tungt influert av 60- og 70-tallets melodiøse pop/rock giganter, men med 
bakgrunn som søkende multiinstrumentalist drar Austestad med seg mangfoldig  
musikalsk inspirasjon til et eklektisk popkalas han selv beskriver som urban dialekt-
pop. Låttekstene står sentralt, og beskriver hvordan man i det moderne samfunn blir 
nødt til å innfinne seg med at man er mange ting på en og samme gang. Livet er 
transversalt, enten man er byboende bygdedyr, selvforaktende selvdigger eller etter-
påklok bedreviter.  
 

Alt foregår på hans eget morsmål, bastardnynorsk. Austestad er selv født i Hong 
Kong, har grunnskoleåra sine fra Eikelandsosen utenfor Bergen, videregående i San-
defjord, folkehøgskole på Hamar og har bodd i Oslo mesteparten av voksenlivet, si-
den 2002. 
 
Med seg i bandet har han et enormt ressursapparat av kamerater og kolleger som han 
har truffet opp igjennom årene. Han har med seg bandmakkere Christian Skaugen og 
Olav Christer Rossebø fra Earlybird Stringband på trommer og diverse strengeinstru-
menter. Jazzbass-tungvekteren Audun Ellingsen trakterer elbass og kontrabass, og 
hans gamle klassekamerat Bjarne Gustavsen, kjent fra Ontz, Last Heat og Philco 
Fiction, spiller hammondorgel, synther og flygel. Mattis Myrland, som Austestad har 
sunget med hundrevis av dager over hele Norge for Rikskonsertene, har lagt koringer. 
 

I tillegg har Austestad dratt på med en strykekvartett fra Oslo  
Filharmoniske Orkester, og en blåserekke bestående av gamle  
studiekamerater på trombone, bassklarinett, klarinett og fagott. 
 

Orkesterarrangementene er gjort av komponist, Jan Martin Smørdal som blant annet 
er kjent fra sine samarbeid med Ensemble Neon, Hanne Hukkelberg og Siri Nilsen. 
 

Platen er spilt inn i Parachute Studios av Øystein Frantzvåg (Last Heat) og Roar  
Nilsen (The Dogs), den er mikset av Nick Terry (Turboneger, Todd Terje), og mastret i 
London da Austestad selv besøkte masteringnestor Ray Staff i den ombygde         
katedralen som nå heter Air Studios. 

 

Tracklist: 
1 Bumerang Intro 
2 Bumerang 
3 Daudtid 
4 Er det rart ? 
5 Fekk ikkje fisk 
6 Få nå radioen på 
7 Her var du 
8 Liten bygd 
9 Slag for slag 
10 Utsikt 

Konserter: 
Mono, Oslo lørdag 24.01 

Vulkan Arena, Oslo søndag 25.01  
(support for Jonah & The Lion ) 

Riksscenen, Oslo 19.03 
Chagall, Bergen 20.03 

(Flere datoer følger) 
Videoer: 
Liten bygd (A-listet på NRK P1 !) : 
https://www.youtube.com/watch?v=GvY8rRzQUpc 
Få no radioen på: 
https://www.youtube.com/watch?v=EghifaYLH6w 

 

http://www.austestad.no/ 

https://www.facebook.com/Austestadmusic 
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CLAUDIA SCOTT   
FOLLOW THE LINES 
 
VOW189CD  7035531001892 VMECDM (Kampanjepris) 
VOW187LP   7035531001878 VMELP6 
 
 
 
 
 
 
Vi gratulerer Claudia Scott med Spellemannprisen i  
kategorien Country for det flotte albumet Follow The  
Lines, og feirer med  å sette albumet ned til midprice på 
CD og i iTunes for en periode!  

 
Kommende album fra VME, våren 2015 

Baby Snakes - Gunslingers 
 

VOW198CD  7035531001892 VMECDF  
 
Release mars, dato tbc   
 
Nytt band med de tidligere Wig Wam-medlemmene Trond Holter og Bernt  
Jansen, med på laget er Christian Klykken og Magnus Galgutten.    
Fresk riff-rock/metal, med et innslag av country. 
 
 

Sørgekåpe - Intelligent Kjærlighet 
 

VOW202CD   7035521002028  VMECDF 
 

Release 15.mai  
 

Nytt album fra  Askimbandet Sørgekåpe produsert av Seigmen-frontmann Alex 
Møklebust. Sørgekåpe varmer opp for Seigmen på de utsolgte konsertene på 
Sentrum  Scene 10.april og 11.april. 
 
 

Folk & Røvere - Sirupsanger 
 

VOW205CD    7035531002059  VMECDF 
VOW205LP  7035538889837  VMELP6 
 
Release mai, dato tbc 
 
Nytt studioalbum ! 
 
 
 


