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FREDAGSMYS MED MATTSSON OCH MYHR
KONSERT 

Båda kan skriva popsnickrare på visitkortet, men jag föreställer mig att de inte
delar publik i någon större utsträckning.

Vad bra, då kan man dra några lyssnare åt varandra. Den här fredagskvällen är
de tillbaka i gamla hemstaden Piteå. Tänk dig marängswiss till förrätt och
rimmad oxbringa till varmrätt och du närmar dig en gastronomisk liknelse för
detta musikaliska fredagsmys.

David Myhr premiärspelar som soloartist uppbackad av ett fett band med
närmast Jeff Lynneska mått på sånguppbackningen. Jag måste förstås berätta
att en av mina favvotrummisar, Andreas Dahlbäck (Lundell, Ternheim ...) sitter
bakom batteriet och bara snygg-levererar i låt efter låt, men bandet i helhet
backar upp både solitt och med entusiasm och detaljkänsla.

Myhr själv är sitt vanliga spralliga jag, välkomnande och med trevlig humor. (I
samband med konserten kan man köpa Myhr-t-shirts. En för 150 kronor eller två
för 300 står det. Ja, du hajar.)

Kul att få höra låtarna från den kommande plattan. Stötiga, anonyma "Get it
right" stavas visserligen utfyllnad och refrängen till "Don’t say no" är
radhusgranne med The Whos "Pinball wizard" och känns inte heller motiverad.
På pluskontot återfinns "Cut to the chase" (jo, den måste heta så) som är en
sprudlande programförklaring, en kraftfull men luftig popexplosion, fina
promenadlåten "I love the feeling" och Andreas Mattsson-samarbetet "Looking
for a life" (Är det säkert att han bara har bidragit med texten?) som välförtjänt
blir nästa singel.

Än har jag inte hört Radiosporten plocka upp singelaktuella "Got you where he
wanted" som pausmusik. Den skulle sitta perfekt och det är menat som
beröm - en slagkraftig poplåt med potential för en stor, bred publik, denna
kväll levererad med gästande körtjejerna Bea Johansson och Jenny Sandgren
som skänker både fysisk sprallighet och extra tryck till låten. Strålande.

Andreas Mattsson gör föreställande popkonst, oftast med både tyngd och flöde
och konserten är bättre än jag vågat hoppas. Mattsson är fåordig, men artig och
den diametrala motsatsen till artister som ropar sådant som "mår ni braaa". Han
ger dock ett mer bekvämt intryck med band än när han spelar på egen hand.
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"The mountain" berör på djupet. Här finns vackra, vemodiga melodier och
texter som både har innehåll och ligger bra i munnen.

Mattsson är de små gesternas man och man får hålla till godo med det man får,
som den extra intensiteten i nämnda "Summer ..." och när han rent fysiskt
häver sig upp på tonerna i "I am seventeen".

Mattsson har ett helgjutet lyhört band och ljudet är "proddat" och snyggt. Flera
av låtarna växer en storlek i den tjusiga livekostymen. Det larmiga slutjammet i
"So old it’s new" och det snygga syntoutrot till "It’s easier to handle all your
friends ..." är två fina sekvenser i en konsert som är ett fint formbesked.

Jag vet inte vem som har initierat den här kvällen, men tack. Kul.
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