En ”Intim” intimkonsert med Cortina

På en solfylt tirsdagskveld i august, kommer det vakre toner ut fra den lille
caféen Frøken Larsen her i Kristiansand by. Musikken spilles av fire sjarmerende
gutter fra Haugesund. Bandet heter Cortina, og musikken de spiller kommer fra
deres rykende ferske debutalbum Been a long time.
Gutta i Cortina spiller utrolig bra live, musikken flyter og den er behagelig og
sjelfull å lytte til. Stemningen er god i det lille konsertlokalet til Frøken Larsen.
Det var rundt 30 stykker som hadde møtt opp denne kvelden, og de var heldige
som fikk med seg denne stemningsfulle konserten.
Vokalen til Paul Hansen (gitar, munnspill), kan minne om en blanding mellom
David Grey og James Blunt. Han har en sjelfull stemme med et vakkert hint av
en raspet tone. Henning Hansen (akustisk bass), Thomas Nilsson (cello) og
Torleig Fossum på blant annet gitar og trekkspill gjør dette bandet til det
ultimate live band.
Sammen utfyller de hverandre musikalsk, og deres gode tone seg i mellom gjør
at de utstråler sjarm og varme fra scenen. Cortina er selvsikre og spilte en sterk
konsert for det lille sørlandspublikumet tirsdags kveld denne uken.
Cortina er et karismatisk band med en gjennomført stil. Legg merke til hvordan
alt fra klærne, til musikkinstrumentene matcher personen som spiller de. Om
dette er bevist eller ikke, så fungerer det utrolig bra.
Vokalist Paul Hansen kommenterte kort etter konserten:
-Dette var en himla positiv opplevelse. Publikumet var bra, og jeg er fornøyd
med lokalet, det har til og med den samme tapeten som vi har i øvingslokalet
hjemme, humrer Paul med glimt i øyet.
Dette var deres første konsert under denne turnéen, sammen skal de spille på
flere norske scener fremover. Min anbefaling er å ta med deg gode venner, noen
du bryr deg om og del den flotte, forførende og romantiske stemningen som
Cortina gir. Ikke gå glipp av muligheten til å få med dere denne live musikalske
perlen da de gjester deres by.

