
JAN THYGESEN: ABOUT TIME

Som en introduksjon til detaljene nedenfor må jeg bare få si at "About Time" er det beste albumet jeg har i 
samlingen fra 2012. Og det definitivt mest spilte. "Tempest" (Bob Dylan), "Psychedelic Pill" (Neil Young), 
"Vardagsballerina" (Anna Wirsén), "The Lion's Roar" (First Aid Kit), "Slav To The Rhythm" (Farmers Market), 
"Blå song" (Lothe), "Eg såg deg" (Anne Karin Kaasa), "Ei striba med lys" (Ryfylke Visegruppe) er blant 
utfordrerne som altså ikke nådde opp.

01. About Time
Kanonstart på et kanonalbum. Min favoritt, som dermed er plassert helt perfekt på albumet! 

02. Slipping Along
Flott dynamikk, sterk låt, glitrende sunget. Så enkelt kan et orgel passe inn. Vakkert gitarspill - som vanlig

03. The Enemy Within
Denne vokser og vokser. Refrenget er en "killer". Glitrende instrumentering. Og teksten da mann! 

04. Come Closer
Fin låt, men faller litt i sammen i mitt hue etter tre vinnere. Munnspillet kommer imidlertid perfekt inn og
redder mye av låten i mine ører. Og som vanlig er jo teksten så flott!

05. Soap Surfin'
Overgangen fra "Come Closer" til denne bygger opp "Come Closer" på en måte. Fra vise til swingende jazz
gjør seg bemerkelsesverdig godt! Vil gjerne våkne til denne på søndag aften.

06. The Lust And The Yearn
 Så Dylansk at mannen sjøl ville blitt misunnelig. (Han skriver sjelden gode melodier lenger, og gjør han det 
er det gjerne en han har skrevet før.) Dermed er det sagt at denne har en nydelig melodi - og tekst. Med 
enkelt pålegg av nydelige lyder. 

07. Small, Silent Ladies
En av de beste låtene Randy Newman enda ikke har skrevet. Setter meg tilbake til en tid jeg gikk glipp av.

08. Hijack The Moon
Veldig "catchy" - absolutt en radiovennlig låt. Med flott orgel i bakgrunn og en tekst vi tilårskomne kan
benytte oss av når livet blir for kjedelig :-)

09. Be Cool
Enda en låt som river i føttene. Med en touch bluegrass takket være banjoen. Flott.

10. God's Window
Første gangen jeg hørte denne tenkte jeg umiddelbart på "Knockin' On Heaven's Door". Men det var før 
korsangen satte inn. Tøfft - en av favorittene. At jeg kjenner litt til historien bak ødelegger heller ikke noe. 
Mellomspillet kun med stortromme og klapping kommer så perfekt inn at det er en fryd. Luft!

11. Make This Moment
Neddempet og godt etter kruttønna "God's Window". Føler at det er litt lite variasjon i melodien, men det
kler jo budskapet, og bassen gjør seg godt i bunnen med en flott akustisk gitar på topp.

12. The Dockside Ditty
Flott koring, flott tekst om et sted jeg hadde mulighet til å besøke i 2012. Og takket nei... (Dæven)

13. Purple Masterpiece
Av en eller annen grunn havner jeg i Alan Price her og hans "Lucky Man" (filmmusikk). (Jeg liker Alan Price!)
Flott og swingende, med "vibes". Flott med vers som er enda mer "catchy" enn refrenget. Fint "break" også.

14. Watermark
Flott effekt, i beste Pink Floyd stil, avslutter enda en god låt - og albumet.

Generellt: Flott variasjon, som krever sin mann når albumet skal settes sammen. Den jobben kunne heller  
ikke vært gjort bedre. Syns jeg et par steder kan høre at litt bedre tid i studio hadde gjort albumet helt  
perfekt. Men som tidligere sagt: I love it! Og så godt det var å ta det fram igjen - etter et par ukers pause!


