Pressemelding – Lars Bremnes
Lars finnmarksfarer
Når Lars Bremnes for første gang dedikerer en hel turné til vårt nordligste fylke, spares det ikke på
kruttet. Med Prøysenprisen i bagasjen, og musikerne Terje Nohr og Bjørn Holm på laget, kan
publikum se fram til en musikalsk oppvisning uten sidestykke.
Det blir konsert i Nesseby 26.februar. Innen turnéavslutningen i Lakselv den 13.mars skal trioen
besøke Alta, Hammerfest, Vadsø, Nesseby, Kirkenes, Honningsvåg og Kjøllefjord. Bortsett fra en liten
snartur innom Tromsø den 6.mars er altså hele turnéen lagt til Finnmark. Dette er upløyd mark for
Lars, som faktisk besøker 6 av 9 steder for første gang som soloartist.
Til Nesseby kommer han med band. Med seg har han nemlig to av Norges aller fineste musikere,
gitaristen Terje Nohr og bassisten Bjørn Holm, samt et repertoar som inneholder kjente og kjære
låter fra hele karrieren. Lars Bremnes er i disse dager også aktuell i forbindelse med Knut Erik
Jenssens film ”Det akutte menneske”. Filmen handler om Mads Gilbert, og Lars bidrar med sangen
”The vegetable market”.
Å kombinere god musikk med gode tekster er en kunst. Lars Bremnes er en av få norske artister som
behersker dette til det fulle, og har levert musikkskatter som perler på en snor siden begynnelsen av
90-tallet. Nå har han hele 6 kritikerroste album på samvittigheten som soloartist, og musikken hans
har slått rot i den nordnorske bevisstheten og blitt allemannseie.
Derfor var det heller ingen overraskelse at han mottok Prøysenprisen i 2009, og han kan for øvrig vise
til to Spellemannspriser og ytterligere to Spellemannsnominasjoner. Mest kjent er han nok for en av
landsdelens mest elskede sanger, ”Å kunne æ skrive”, men han har en allsidig produksjon bak seg.
Det underfundige og humoristiske er ofte å høre i tekstene, mens musikken er en original legering av
pop, jazz og nordiske viser.

