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Seinsommarmusikk.
Band som Cortina finst det altfor få av. Iallfall frå Noreg. Gleda til
musikken skin gjennom låtane på debutalbumet til gutane. Tre
fjerdedeler av dei er frå Haugesund. Torleiv Fossum og brørne Paul
og Henning Hansen som har fått med seg austlending Thomas
Nilsson på laget, har kanskje laga tidenes popplate med røter i
Haugesund.
Plata vekslar mellom glad sommarmusikk, rolige balladar og
melankolske mid-tempolåtar. Noko meir perfekt
utgjevingstidspunkt enn Cortina har vald, går vel heller ikkje an.
Når sommaren møter hausten.
"It's been a long time" har vore "overalt" på radio, iallfall
lokalradio. Ein nydeleg poplåt, som ikkje mange andre enn the
Jayhawks kunne gjort betre.
I tillegg er resten av albumet til Cortina fullt med andre minst like
gode låtar.
Mens "Been a long time" opnar plata, går det rett på "Falling star".
Ein låt som er typisk for heile albumet. Det tek litt tid før han set
seg, men etter nokre gjennomlyttingar kjem den vakre melodien og
stemninga meir og meir fram. "Here I stand" er ein litt meir
anonym låt, men her kjem vokalist og låtskrivar Paul Hansen si
småraspete stemme eminent ti sin rett.
"Lift me up" er eit kapittel for seg sjølv. Ein veldig fin countryrock
låt. Men, Paul Hansen, du skulder Ryan Adams ein del av
låtskrivarpengane for denne. Refrenget er så likt "Come pick me
up" at det nesten kan kallast plagiat. Dessutan er ikkje låttittelen
heilt ulik heller.
"This is how I feel" er nok ein glad-låt med munnspelinnleiing som
kan få skyer til å forsvinna for å bruka noko som, om det ikkje er
ein klisje, burde vore det.
"Don't leave" er den fyrste keisame låten på plata. Eit heller
mislykka forsøk på ballade rett og slett.
Men når den blir avløyst av albumets beste låt "Ready to go" er den
førre låten gløymd. Ein rolig låt, med eit utruleg fengjande refreng.
Jayhawks, som Hansen er nøydd for å ha høyrt mykje, dukkar opp i
denne songen. Neste singel kanskje?
"Smile Johnny" er ein småartig rolig låt", før Cortina bryt ut i ein
hyllingsong til Haugesund. "Western breeze". Ein veldig fin låt og
det absolutt beste rolige sporet. Nestsistesporet "In the rain"
minner litt om R.E.M. og er også ein låt dei fleste norske
poporkester ikkje er i nærleiken av å laga, mens alt sluttar med
den voggesongliknande "Lord."
Cortina skal ikkje få skryt for å vera veldig originale eller å ha
funne opp noko nytt, men det dei gjer er så flott og ærleg at det
ikkje gjer noko.
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