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Hakan Markussen 
fra Ski er endelig 
albumklar. Årevis 
med Dylan-lytting 
har betalt seg.

Plateaktuell
ODD INGE RAND
odd.inge.rand@oblad.no

SKI: Kritikerne er nemlig vel-
dig positive til Hakans solode-

but «The Track» som kom ut 
forrige uke. 
Låtene på «The Track» blir be-
skrevet som tidløse låter i den 
amerikanske låtskrivertradi-
sjonen der navn som Bob Dy-
lan og Neil Young befinner seg. 

Lang prosess
Høsten 2010 startet Hakan 
samarbeidet med Rune Berg, 
produsent og Number Seven 
Deli-medlem som har studio 
på Sofiemyr.

– Vi startet å gjøre en del pre-
produksjon, men selve innspil-
lingen startet opp først på høs-

ten i 2011, forteller platedebu-
tanten. Gjennom preproduk-
sjonen fant de ut hvilke låter 
de skulle jobbe videre med. 

Etter at de ble enige om hvil-
ke låter som skulle være på 
«The Track», startet innspillin-
gene litt etter litt.

– Vi måtte ta det innimellom 
alt annet som skjedde i det stu-
dioet, derav den lange innspil-
lingsperioden. sier Hakan.

Modningsprosess
Noen ville blitt utålmodige 
gjennom en slik prosess. Ha-
kan ser på det som en mod-

ningsprosess .
– Jeg fikk tenkt og reflektert 

mer over det materialet som 
skulle være med, forteller han. 
Gjennom hele studioperioden 
har han overlatt ansvaret til 
Rune Berg i forhold til å gi låte-
ne den endelige drakten.

– Jeg har stor tillit til han som 
produsent. Nå harmoniserer 
de ideene jeg hadde med låte-
ne i utgangspunktet godt med 
hvordan de til slutt har blitt, 
sier Hakan.

Americana på norsk
Rune Berg er og har vært med-

Hakan Markussen er klar med «The Track»

Europeisk americana
PLAteAKtueLL:  Hakan Markussen fra Ski blir lagt merke til med sitt nye album «the track».  FOtO: BJØRN V. SANDNeSS

150-års  jubileet for Edvard 
Munchs fødsel skal også markeres 
i Vestby, hvor han bodde på 
Nedre Ramme Gaard. Det er Jan 
Kokkin, frilans kurator, kunstkriti-
ker og forfatter, som holder 
foredraget, hvor han tar for seg 
Edvard Munch og hans samtid.  
Han vil utdype enkelte temaer i  
Munchs kunst og se på forbin-
delse til verker av kunstnere som 
Christian Krohg, Gerhard Munthe, 
Paul Gaugiun og andre.

● tORSDAg
foredrag 
kl. 19.15 
veStby bibliotek

«Så seile vi på Mjøsa» er tittelen 
på konserten med Prøysen og 
Vreeswijk i samme båt, den ene 
fra landet, den andre fra stor-
byen. De er sammen med Håkon 
Paulsberg på gitar som fremfører 
sangene og Jan Erik Vold, som 
litterær veileder, storyteller og 
siktoppleser.
Dette sceneshowet hadde 
première på Prøysenfestivalen i 
2002 og er senere oppført ved en 
rekke festspill.

● tORSDAg
konSert 
kl. 20.00 
åS kulturHuS

«Å lære mer om hverandres 
kultur» er målet for den multikul-
turelle vårfestivalen i regi av 
uigurene, som er en av Kinas 55 
etniske minoritetsgrupper. 
Norsk, uigurisk og tyrkisk kultur 
står på programmet. Blant 
aktørene er Ballettskolen i Ski, 
tyrkisk band og uigurisk band, 
program for barn og mange 
forskjellige uiguriske matretter, 
musikk og dans.

● LØRDAg
vårfeStival 
kl. 17.00 
rådHuSteatret, Ski

Christine Koht er tilbake i Follo 
med nye ablegøyer og verbale 
skudd. «Koht fyrer løs» er et 
dypdykk i den norskje folkesjela 
og en kjærlig beskrivelse av 
nordmenns liv og levnet - og 
forsøk på å være lykkelige. 
Christine er et tøyserte og 
engasjerende menneske med stor 
inspirasjons- og underholdnings-
evne. ØBs medarbeider ga henne 
terningkast fire da hun showet i 
Rådhusteatret nylig.

● ONSDAg
SHow 
kl. 19.30 
kolben kulturHuS
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