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Han ar latt marklig. Da
ar val jag det ocksa efter-
som jag gillar hans udda fil-
mer. Regissoren Peter Greena-
way har precis kommit med en ny
film "8 1/2 kvinnor". Jag tar mig
fort till Stockholm for biobesok. Efter hojdarrullar
som "Dranktai nummerordning" och "Arkitektens
mage" vill man se allt. BJA

Vantar pa att hostens
cd-utgivningar ska
komma igang ordentligt.
Finns en hel del spannande
att se fram emot. Narmast ar
val bioaktuella Bjork pa gang
med sin nya platta.

BJA

Hitta en trend och
alia foljer efter. Just nu
ska en himla massa latar
ha en kort sekvens dar det i
en overgang plotsligt tycks
som om vi horde laten genom
en dalig mono-radio. Sedan snabbt tillbaka
igen. Gor nagot eget. Doda fiskar flyter
medstroms. BJA

Leif Brixmark och
New Holland Band i W

CNESTA

- Vi har rest runt i sommar och
har fatt otroligt bra recensio-
ner, sager Leif Brixmark

Pa onsdag kvall kommer Leif
Brixmark och New Holland
Band att nedverka i Gokvall i
TV 2.1 ar firar bandet lo-arsju-
bileum och kommer att lagga
om stil och fa en ny karaktar.

Att New Holland Band ar
uppkallat efter en skordetroska
vid Norrtuna i Gnesta ar kant
for de fiesta av bandets beun-
drare.Tre skivor har de gett ut.
Den forsta hette Svarta Rudolf
och innholl speciella arrange-
mang. Nasta skiva hette Anpas-
sa dig. Den spelades mycket i
radio och var en av de mest spe-
lade i davarande Radio Nova.

- Till och med Rapport i TV
anvande den som bakgrunds-
musik, berattar Leif Brixmark.
I Anpassa dig borjade vi hitta
vart eget sound och vi anvande
sopransax, dragspel, akustisk
gitarr och trummor och bas
som komp.

Efter Anpassa dig borjade
livespelningarna satta fart. De
medverkade pa Vasterviksfesti-
valen, Goteborgskalaset och
Vattenfestivalen.

- Da hade vi en sa bred re-
portoar att den funkade bade i
kyrkor och pa pubar, sager
Leif.

Papegoja hette den senaste
skivan som kom ut -98. Den

skickade Leif till musikprodu-
centen pa TV 2 och nu fick han
napp genom att bandet far
medverka iTV.

- Vi kommer att spela tva
egna latar. Smorgasbordet he-
ter det ena. Den andra laten har
vi inte bestamt annu, sager Leif.

- Nu satter vi punkt for nuva-
rande New Holland Band och
ateruppstar i form av att vi gar
in i en studio och spelar in nytt
material som troligtvis kommer
att fa en helt ny karaktar an tidi-
gare. Vi ar hardvisans upptacka-
re och later osnallt, ruffiigt och
tempofyllt, skrattar han.

Var nya stil blir introvert och
existensiellbetvivlande. Vi
kommer helt enkelt att lata an-
norlunda.

Leif Brixmark har gjort ton-
sattningar av Bellmahs dikter
som tidigare inte varit tonsatta.
Han har ocksa varit Bellman pa
Bellmansspelet i Gnesta for at-
tonde aret i rad.

-Jag hade aldrig sjungit Bell-
man tidigare nar Bengt Landin
ville ha mig med i spelet. Bell-
man ar for mig helt enastaende
nar det galler texterna och mu-
siken ar tidlos. De fiesta tror att
Bellman sjalv gjorde musiken.
Men det ar fel. Han snodde
helt enkelt musiken fran varie-
teer och satte ord till dem. Bell-
man blev en stor grej for mig,
sager Leif Brixmark.

- Vi i bandet tycker att det ar
syiid att Musik i Sormland inte
stoder de lokala grupperna i

Leif Brixmark och New Holland Band firar 10-arsjubileum och
kommer att medverka i TV 2 pi onsdag kvall.
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Sormland utan fokuserar det
mesta pa Eskilstuna. Det finns
flera grupper i Gnesta som tur-
nerar runt i landet. Musik i
Sormland borde satsa mer pa

nyproducerad musik och inte
enbart agna sig at i8oo-talsla-
tsr pa fiol.
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