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«Change is nothing» heter siste 
singel til Heroes & Zeros. Mandag 
var slippdag.

– Låta er markant annerledes i lydbil-
det enn det vi har gjort tidligere. Vi 
har blant annet byttet ut gitarveggene 
med gode, gamle analoge synther. Det 
låter fortsatt massivt og eksperimen-
telt, men mer umiddelbart enn det vi 
har holdt på med de siste årene, sier 
Heroes-trommis Arne Kjelsrud Mat-
hisen til Lillesands-Posten.

«Change is Nothing» er ifølge sam-
me avis først ut i en serie på tre vinyl-
singler, som skal komme ut i løpet av 

det neste halve året. Bandets tredje 
album er også i støpeskjeen og slippes 
til høsten

– Jeg tror vårt publikum begynner 
å bli ganske vant med at vi kaster oss 
ut i nye sjangere. Det går ikke an å lese 
seg til hva vi kommer til å gjøre, sier 
Mathisen før plateslippet mandag.  

– Jeg ønsker ikke at alle forventnin-
gene mine nødvendigvis skal innfris. 
De beste platene jeg har pløyer mark 
jeg ikke hadde sett for meg. 

Vinylen til singelen vil inneholde 
en B-side som heter «Day of the living 
head», som også var bonusspor på den 
tyske versjonen av SVMD.

Har gitt ut ny singel

NY SINGEL: Det Lillesand-baserte bandet Heroes & Zeros har gitt ut ny singel.

På selveste Valentinsda-
gen vil kabaretgruppa 
Hjerterdamer bringe 
kjærligheten til Grimstad.

ODDVAR PAULSEN
odpa@agderposten.no 90761097

– Det gjør vi med å sette opp to 
forestillinger av kabareten «Det 
er bare kjærlighet» i Grimstad 
kulturhus på Valentinsdagen 
den 14. februar. Siden de fleste 
av oss bor i Arendal, kan en vel 
nesten kalle det litt nabohjelp, 
sier Bjørg Øygarden som utgjør 
en fjerdedel av kabaretgruppa 
Hjerterdamer. Hjerterdamer 
opptrådte med kabareten «Ekte 
sørlandssommer!» på Bjelland-

strand gård på Tromøy og Ha-
ven brasserie i Grimstad i fjor 
sommer. 

Rundreise
– På Valentinsdagen ønsker vi 
velkommen til en rundreise i 
kjærlighetens mangfoldige, hen-
rivende, strevsomme, fortvilen-
de, irriterende og deilige verden, 
sier Bjørg Øygarden. Gruppa be-
står ellers av Irén Matheussen, 
Merete Haslund og Vanja Bruce 
Fone. Førstnevnte representerer 
Grimstad, der hun er et kjent ka-
baret- og teaterfjes, blant annet 
fra soloforestillingen «Shirley 
Valentine» og sommershowet 
«Festivalium». Vanja, Merete 
og Bjørg kjenner hverandre fra 
Granerevyen i Arendal. Merete 

er også en etablert sanger, og 
Bjørg har spilt i mange teaterfo-
restillinger med Arendals Dra-
matiske Selskab. Hun ble også 
kåret til Sørlandets morsomste 
på Sørlandsk humorstevne i 
2010. Med seg ar de tre dyktige 
musikere fra distriktet, nemlig 
Peter Haltorp, Rasmus Solem 
og Arild Nyborg.

Egenkomponert
Sammen skal de svinge innom 
diverse kjente og mindre kjente 
melodier fra pop, viser og blues, 
stort sett til nye og egenskrev-
ne tekster, de fleste forfattet 
av Bjørg Øygarden. Hun lover 
strofer fra The Beatles, Abba, 
Alf Prøysen, Nancy Sinatra, 
Gerd og Otto, James Taylor og 

mye annet. Det blir også mono-
loger og dikt, vals og tango, flørt 
og avstandsforelskelser, bryllup 
og skilsmisse over en lav – men 
spiss – sko. 

– Og skulle det 
trengs, går vi hel-
ler ikke av veien 
for en aldri så li-
ten pakt med dje-
velen. Alt for å gi 
publikum noe å le 
av, noe å trampe 
takten til, noe å bli berørt av og 
mye å glede seg over, heter det 
i en pressemelding fra Hjerter-
damene.

En 5-er
Kabareten er tidligere spilt i 
Arendal, Risør og Valle, til stor 

begeistring for presse og publi-
kum. Agderposten ga terning-
kast 5 og kalte forestillingen 
«et varmt show av proffe ama-

tører».
– Og hva betyr 

Valentinsdagen 
for deg, Bjørg Øy-
garden?

– Det er jo noe 
som er blitt mer 
og mer populært 
å markere her til 

lands etter hvert, så jeg har ikke 
noe stort forhold til det. Men det 
er viktig å markere kjærligheten 
og det skal folk som opplever 
vår kabaret få merke. Men det 
blir verre for mannen min. Jeg 
blir jo opptatt med kabaret hele 
kvelden...

To Grimstad with love
HJERTERDAMER: Vanja Fone, Merete Haslund, Bjørg Øygarden og Irén Matheussen reiser til Grimstad med kjærlighet.   FOTO: FRED ARTHUR ASDAL 

«En kan vel 
nesten kalle det 
litt nabohjelp til 
Grimstad»

BJØRG ØYGARDEN

Landstreff Stavanger har gjort et aldri så lite scoop. De har fått det svenske 
popikonet Robyn som en av artistene til årets tilstelning i Kongeparken. Robyn 
har hatt en stor karriere så langt – også internasjonalt – og er nå mer populær 
enn noen gang. Med albumene «Body Talk pt. 1, 2 og 3», alle tre gitt ut i løpet 
av 2010, viste hun også fram innovative sider. Og nå har hun altså meldt sin 
ankomst til musikkfestivalen Landstreff Stavanger – som trekker 11.000 besø-
kende hver dag. Festivalen skal arrangeres 6. og 8. mai.(©NTB)

Skal glede russen
Først skilte Halle Berry og Gabriel Aubry tilsynelatende fredelig lag. 
Nå er skuespilleren forberedt til å gå rettens vei om omsorgsretten til 
deres felles datter Nahla, på to og et halvt år. – Halle er alvorlig be-
kymret for datterens velferd når hun er hos faren i lengre perioder, og 
er forberedt på å gå til alle de nødvendige skritt for å beskytte henne. 
Og for å rydde tid til en eventuell rettssak, har Halle Berry allerede 
sagt fra seg rollen i filmen «New Year’s Eve». (©NTB)
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