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Cortina - drevne debutanter

Cortina debuterer på plate etter seks år på scenen og i studio.
Foto: Carl Martin Nordby

Det Oslobaserte Haugesundsbandet debuterer på plate etter seks år på scenen og i studio.
Av Arne Kristian Gansmoog Jørn Gjersøe
Publisert 21.08.2007 14:51

Lyd og video
●

cortina - hele intervjuet

Lyd: Hør hele intervjuet
med Cortina her!

Lenker
●

Toto på Sildajazzen

Cortina har øvd i 6 år. De har spilt mer enn
de fleste og er nå klare med sitt første
album. ”It’s been a long time” heter
plata, og det er kanskje ikke helt tilfeldig.
Cortina har øvd i seks år før de gir ut
albumet.

10 siste musikk
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Amy utsetter USA-konserter

●

Motörhead til Oslo Spektrum

●

Ingen billetter igjen til Parken

●

Cortina - drevne debutanter

●

Amy forlot rehab etter krangling

●

Arredondo: Jobber best under

Mange spillejobber

De har gjort mange spillejobber, har solid
Foto: Carl Martin Nordby
live-rutine, og har blant annet varmet opp
for Toto på Sildajazzen i sommer. Men til tross for at det skjer mye spennende på
musikkfronten i Haugesund i dag, med blant andre Susanne Sundfør og Haugesund
Popensemble, måtte Cortina i sin tid til Oslo for å jobbe med musikken sin.

press
●

- Ja, for seks år siden flyttet vi til Oslo hele gjengen, for å satse på dette bandet. Og nå
har det begynt å løsne. Det siste halvåret har det skjedd mye for oss, forteller bandet til
Kveldsåpent i NRK P1.

Manson og Turboneger til
Spektrum

●

- Utviklet samarbeid

Fra ørkenmusikk til fallos-

- Vi var jo et band som spilte mange konserter her i Oslo over en toårsperiode, uten at
de helt store tingene skjedde, bortsett fra at vi hadde det gøy. Men så hadde vi en
spillejobb på Skuret, en oktoberkveld. Der hadde vi med gitarist Torbjørn
Økland fra Vamp, som inviterte med seg en del medmusikanter og
plateselskapet Major Studio. Vi hadde en prat etter konserten, og det utviklet
seg til et samarbeid og avtale med plateselskapet.

festival
●

Pop for grisen

●

Mela blir knutepunktfestival

Cortina flyttet fra Haugesund til Oslo for å
jobbe med musikken sin.

Siste bildegallerier

NB: Hør hele intervjuet ved å klikke på lenka øverst i artikkelen!
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21. aug. Frk Larsen, Kristiansand
22. aug. Folken, Stavanger
23. aug. Hinsides, Bergen
24. aug. Stord, Studentersamfundet
25. aug. Bloms platebutikk – Platesignering
25. aug. Oasen kjøpesenter - platesignering
25. aug. Lille byscenen - Haugesund
27. aug. Momarkedet - Mysen, Østfold
1. sept. Kongene på Haugen – Festival, Oslo
8. sept. Granittrock – Festival i Groruddalen, Oslo

