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Mit Nye Band  
Clear
(10", Escho, 2007)

Navnet er næsten utilladeligt henkastet - og på den
måde måske alligevel meget fedt - men essensen er
mere end i orden. Bag overskriften Mit Nye Band finder
man nemlig i store træk halvdelen af Düreforsög sammen
med halvdelen af hedengangne Traening.
Transformationen må dog føles størst for sidstnævnte
gruppes fans, for der er ikke meget tilbage af den meget

intense indierocklyd, man kendte den for. Til gengæld er man ikke milevidt fra de
improviserende formeksperimenter, der har præget den senere del af Düreforsögs
produktion, om end deres første udspil - 10"-eren Clear - fører Nis Bysted og
Andreas Hauer-Jensen længere ud, end de nogen sinde har været før.

Hvordan beskriver man Mit Nye Bands musik? Måske som en art percussiontung
mantrarock, der sådan omtrent består af lige dele krautrock, japansk psych og
Muslimgauze. Det er i hvert fald der, man er henne på den langsomme, seje "Fluid
Druid", der tager udgangspunkt i en tåget, duvende rytme, som pulserer under et
syret guitarflimmer. Efterhånden sætter flere og flere instrumenter ind - en tung,
næsten dubagtig bas, boblende synths og et sandt hav af percussionelementer, som
efterhånden gør det døsige flow til en massiv, hypnotiserende lydmur. Og så - hen
mod slutningen - sætter Marie Eline Hansens vokal ind. Et fantastisk instrument,
som før i tiden kunne gøre selv den svageste Traening-sang indtrængende og
vedkommende. Her virker den på én gang drømmende og stenet - som noget fra en
anden verden. Og som et befriende fikspunkt i et lydbillede, der ellers helt trækker
tæppet væk under fødderne på én. Formidabelt!

Og det samme kan siges om side 2, "Etiopien Bag et Forhæng", der bølger dovent
som et hedeslør over savannen til en slags etnisk stammerytmik, mens hvinende
fløjter og surreelt bøjede akustiske guitarstrenge suser gennem luften. Et stykke
inde dukker en elektrisk guitar op og beriger forløbet med et tema, der er lige dele
highlife og kælderrock. En synth kaster maskingeværagtige lyde af sig, og
nummeret bliver gradvist mere kaotisk, mens rytmeelementer nærmest vælter over
hinanden for at tage over. Og i et psykedelisk virvar af effektbelagte lyde kommer
også denne etniske ekskursion, der mindre virker etiopisk end galaktisk, til en
veldrejet slutning.

Det kan godt være, at persongalleriet er gammelkendt, men Clear viser klart, at Mit
Nye Band vitterligt ikke blot er nyt, men også det mest spændende debuterende
danske orkester, man formodentlig får at høre i år. Og såmænd også i international
sammenhæng et band, der bør være muligheder i. Selvom pladen har fået sit navn
ved at blive trykt på gennemsigtig vinyl, er der intet som helst gennemsigtigt over
musikken.
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1
Ras Bolding
Danmarks Grimmeste
Festival, Århus, 4/8,
2007
410 gange

2
Client
Heartland
296 gange

3
CocoRosie
The Adventures of
Ghosthorse and
Stillborn
261 gange

4
Boredoms
Radiohusets
Koncertsal,
København 12/8,
2007
259 gange

5
Smashing Pumpkins
Zeitgeist
241 gange

6
Rumskib
Rumskib
238 gange

7
The Wong Boys
Demo
232 gange

8
Ramy Antoine
Hoffman
Who Needs Who

CS Nielsen
Against the Dying of
the Light
209 gange
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9
Cock E.S.P. / Leonid
Kulik
1000Fryd, Aalborg,
fredag d. 10/8 2007
177 gange

10
KTL
2
164 gange
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