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TIL MELODI GRAND PRIX: Medlemmene i Contrazt er i ferd med å oppleve det største musikere kan være med på i Norge; å få være med i Melodi Grand prix. Hans Olav Trøen,
Roar Sagerud, Gro Anita Johansen, Leif Dybendal og Conny Nordvall gleder seg.

Contrazt er klare for norsk finale

MGP er det største
SOLØR: Det har ikke
skjedd før, og det er
stort. Solunger skal
være med i Melodi
Grand Prix.
MARIANNE ØSTMOEN

marianne.ostmoen@solungavisa.no
958 70 439

–Å være med i Melodi Grand
Prix er det det største som kan
skje en musiker i Norge, sier
Roar Sagerud, trommeslager i
Contrazt.
– Det er moro. Melodi Grand
Prix er det mange som har meninger om. Det har jeg hatt
også, og nå er jeg der selv. Men
da vi har fått ei så bra låt er det
artig. Grand Prix er det største,
og vi ble spurt om å framføre
denne låta fordi de som spurte
mener vi passer best. Vi framfører ett av de 800 bidragene som
var foreslått. Og vi er én av elleve deltakere, sier Leif Dybendal
De to er de eneste solungene
som er igjen i bandet, etter litt
utskiftinger de siste par årene.
Vokalist Gro Anita Johansen
bor i Løten, bassist og bookingansvarlig Hans Olav Trøen fra
Eidsvoll er nyinnflyttet vålersokning, etter som han har funnet kjærligheten i bygda lengst

nord i Solør. Conny Nordvall
bor i Thorsby og spiller keyboard i Contrazt.

Flere deltakere
Og ikke nok med at Contrazt
skal være med. Linn Hege Sagen fra Åsnes er med i Grand
Prix, som låtskriver for en av de
andre deltakerne, Marie Klåppbakken.

En hemmelighet
Det var onsdag forrige uke NRK
slapp navnene på de elleve som
skal være med i årets norske
Melodi Grand Prix finale som
skal sendes fra Oslo Spektrum
14. mars.
Deltakerne har visst om det
siden i november, spilt inn melodien i studio på Gjøvik og
vært flere turer til Oslo for å
gjøre forberedelser.
Men det har vært en godt bevart hemmelighet, for alle andre enn de involverte, til nå.

I Oslo uka før
Siste uka før konkurransen bor
de på hotell i Oslo på NRK's regning, får sydd sceneantrekk og
prøvd utstyr og alt som skal til
før vi alle kan sette oss til i godstolen og følge med og selvsagt
stemme på de lokale deltaker-

ne.
– Men dansebandmusikk i
Melodi Grand prix er nytt?
– Ja, men «Heaven» er ikke
tradisjonell dansebandlåt. Den
er annerledes, sier Dybendal,
men legger til; folk kjenner fortsatt igjen Contraztstilen og
stemningen.
Og hvordan Contrazt havner i
melodi Grand prix? Det er historien om to danske låtskrivere
som før har skrevet vinnermelodier til MGP. De hadde laget
«Heaven» og kontaktet plateselskapet Warner og lurte på
om de hadde noen i «stallen»
sin som kunne passe til å framføre melodien. Da falt valget på
Solør-bandet som har vært på
vegen i inn og utland siden
2005
Men innen Contrazt går på
scenen i Spektrum 14. mars skal
de spille både på ski-VM i Sverige, på fest på lokalet på Ilseng,
sammen med Flamingokvintetten på Grundsetmart'n, og
på dansecruise på Color Line.
Og ikke minst; de har spilt
inn ny CD. Den er til trykking
og slippes i utgangspunktet 16.
mars.
– Det blir CD-slipp i forbindelse med Grand Prix-helga, sier
Leif Dybendal.

MYE SKAL ORDNES: Mye skal ordnes og alt skal være på stell,
Conny Nordvall, Gro Anita Johansen og Leif Dybendal får instrukser i
NRK-studio.

HOS NRK: Dette er en av Contrazts egne bilder fra presentasjon og
prøving i NRKs studio på Marienlyst sist uke.

