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OSLO: På femte dag av lese-
konkurransen har over 3600 
lesere meldt seg på «Hele 
Norge leser».
«Hele Norge leser» er Forleggerfore-
ningen og Bokhandlerforeningen 
felles prosjekt i Bokåret 2019, en 
kampanje som mottar prosjektstøt-
te fra Nasjonalbiblioteket.

Kampanjen varer ut året og både 
bedrifter, skoler, familier og venner 

inviteres med på «lesefesten», sier 
prosjektleder Lene Søgaard Gloslie.

Så langt har 164 bedrifter, 440 lag, 
131 lesegrupper og 3600 enkeltper-
soner blitt med på lesemoroa som 
pågår fram til nyttår. Det er mulig å 
bli med når som helst.

Hovedpremien? Det er intet min-
dre enn et vaskeekte forfatterbesøk, 
opplyser prosjektlederen videre til 
NTB.

«Hele Norge leser»

sjonsmusikk samtidig som han 
er en fornyer innen sjangeren. 
Han regnes i dag som en av de 
største forvalterne av chama-
mé-tradisjonen, en folkelig 
musikkform som er veldig 

dansbar, ofte framført med in-
strumenter som akkordion/
trekkspill eller bandoneon, fio-
lin, cajon, gitar og noen ganger 
kontrabass. 

Da Chango nylig feiret 30 år 

som artist med en fullsatt kon-
sert i Teater Opera i Buenos Ai-
res, hadde han en rekke celebre 
gjester på scenen. Ifølge en 
pressemelding har musikeren 
holdt konserter i Europa, Asia 

og USA, i alt fra klassiske teater-
saler til world music- og jazz-
festivaler fra Montreal til New 
York. Han har videre samarbei-
det med artister i spennet fra 
Kronos Quartet og Bobby Mc-

Ferrin til Cyro Batista, Kepa 
Junkera, Carlos Nunez, Lila 
Downs, Bob Telson, Raul Bar-
boza og Mercedes Sosa. 

Per Einar Watle forteller at gi-
tar er et mye brukt instrument 
nord i Argentina. Han har møtt 
flere familier i regionen, og ofte 
er det en eller annen i huset 
som spiller chamamé på gitar. 

– En onkel av kona mi har vist 
meg hvordan jeg skal gjøre det: 
«Nei, det er ikke en vals! Hør  
på dette. Der har du det! Men 
du gjør det på din egen måte, 
Per Einar». Det tror jeg også 
Chango setter pris på, at jeg til-
fører en annet preg på musik-
ken. 

" 
Én tone på trekk-
spill, og man er 
venner. Det er 

helt spesielt å se hvordan 
musikk gjør kontakt og 
vennskap så lett og fint – 
og dypt
per einar waTle
Gitarist

Grensesprengende
Noe av det han synes er spen-
nende med slike møter er at de 
gang på gang viser hvordan 
musikk kan hviske ut alle gren-
ser. 

– Én tone på trekkspill, og 
man er venner. Det er helt spe-
sielt å se hvordan musikk gjør 
kontakt og vennskap så lett og 
fint – og dypt, uttaler gitaristen.

– Vi har blitt nære venner, sier 
han og sikter til Chango og Mar-
cos. 

– Musikken er nærmest blitt 
en bonus på vennskapet. Og 
hva er det ved den argentinske 
musikken og kulturen som ap-
pellerer så sterkt til den utflytta 
bamblingen? Bortsett fra ryt-
men og det å spille den, er det 
hva musikken gjør med dem 
som hører på som fascinerer.

– Musikken er glede, dans, og 
det er sosialt. Det er mye fattig-
dom i Nord-Argentina, men 
musikk er viktig i det daglige. 
Den gir glede og flukt, men er 
også samlende, oppsummerer 
han. 

Nå gleder han seg til release-
konserten i Oslo. 

– Det blir helt strålende! slår 
Per Einar Watle fast.

OslO/Telemark: Et 
kort med en melding 
skrevet på spansk av 
Per Einar Watles kone 
ble starten på et nytt, 
spenstig samarbeid.
Anne-lise surtevju
anne.lise.surtevju@ta.no
915 90 607

Mottaker av meldingen som ble 
lagt igjen på scenekanten i Oslo 
sammen med noen cd-er, var 
musikeren Chango Spasiuk, et 
av de største folkemusikknav-
nene i Argentina. Gitarist Per 
Einar Watle, som opprinnelig 
kommer fra Stathelle, har hørt 
på musikken til Chango i 15 år 
og vært på flere av hans konser-
ter. Han er fan. 

At de to nå skal gi ut plate 
sammen var ikke noe han turte 
å håpe på, men nå er det altså 
blitt en realitet. 

 – Det er en klype meg i ar-
men-opplevelse. Hvem skulle 
trodd at noe sånt skulle skje? 
spør Per Einar Watle. 

Han er kjent fra flere ulike 
band og musikalske samarbeid, 
og er også mannen bak musik-
ken til tv-serien «Neste som-
mer». 

" 
Jeg tenkte med 
en gang på Anne 
Gravir Klykkens 

nydelige stemme
per einar waTle
Gitarist

Fikk kona til å skrive
Mandag ble det nye albumet 
«Hielo Azul, Tierra Roja» sendt 
til trykk og klargjøring for digi-
tale medier. Slippdato for digi-
tal utgivelse er 25. oktober, og 
onsdag 30. oktober står Per Ei-
nar Watle og Chango Spasiuk 
med fullt band på Riksscenen 
under festivalen Oslo World. 

Drømmen er å ta musikken 
med ut på turné i Europa og La-
tin-Amerika, og kanskje også 
USA.

Per Einar Watle er ikke ukjent 
med verken Changos hjemland 
eller latinamerikansk kultur. 
Han har spesialisert seg på 
string-swing og latinameri-
kansk folkemusikk. Privat er 

han gift med skuespilleren, 
dramatikeren og forfatteren Ve-
ronica Salinas, som er født og 
oppvokst i Argentina. Under en 
av Changos konserter i Oslo tok 
han mot til seg og la igjen et par 
cd-er og et kort med en tekst på.

 – Det var kona mi som skrev 
den meldingen på spansk, for-
teller Per Einar. Han trodde ikke 
at det skulle føre til noe, men da 
paret kom seg på en konsert 
med musikeren i 2017 via noen 
bekjente i Buenos Aires, fikk de 
også møte han backstage. Er 
det du som ga meg de cd-ene i 
Oslo? utbrøt Chango Spasiuk. 
Det viste seg at han hadde hørt 
mye på dem, men han innrøm-
met at han neppe hadde tatt seg 
tid til det hadde det ikke vært 
for det fine kortet som ble le-
vert sammen med musikken. 
Det er mange som ønsker at en 
anerkjent musiker skal høre på 
musikken deres. Per Einar nåd-
de gjennom, og Chango ville 
samarbeide.

" 
Det er en klype 
meg i armen-
opplevelse. Hvem 

skulle trodd at noe sånt 
skulle skje?
per einar waTle
Gitarist

– elsker annes stemme
I juni kom akkordionisten til 
Oslo sammen med sin faste 
perkusjonist og gitarist Marcos 
Villalba. I løpet av to uker ble 
albumet spilt inn i Studio Para-
diso. Resultatet er blitt en fen-
gende og variert utgivelse, med 
låter som veksler mellom leng-
sel og melankoli til fyrrige ryt-
mer. 

To musikere fra hver sin kant 
av kloden fant hverandre, og al-
bumtittelen, som betyr «Blå is, 
rød jord», spiller på kontrasten 
mellom det kalde nord og den 
varme, røde jorda i Nord-Ar-
gentina. De har laget nye låter, 
og valgt ut musikk av hveran-
dre som de har spilt inn nye ver-
sjoner av. 

– De bodde i en Airbnb-leilig-
het fem minutter fra oss, og vi 
gikk sammen til studio. Det var 
fint vær og de var så fornøyde 
med oppholdet, sier Per Einar 
Watle.

 I studio stilte også erfarne 
musikere som Steinar Raknes 
på kontrabass og Kenneth Ekor-
nes på perkusjon, og ikke minst 
vokalist Anne Gravir Klykken 
fra Solumbygda. 

– Jeg tenkte med en gang på 
Anne Gravir Klykkens nydelige 
stemme, opplyser Per Einar. 
Det viste seg at også Chango 
Spasiuk falt for den allsidige 
kvederen fra Telemark. – Han 

elsker Annes stemme, fastslår 
gitaristen. 

Chango Spasiuks familie har 
ukrainsk opphav, men akkordi-
onisten har sine musikalske 
røtter i nord-argentinsk tradi-

Fra felles beundring til samarbeid og plate  
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sTenGT: Retro er stengt. 

SKIEN: Cafe Retro er 
stengt. Det er uvisst om 
kafeen vil starte opp igjen. 
MArie edholM Andresen
marie.edholm.andresen@ta.no

Retro, som så dagens lys i 2017, 
er stengt. 

– De tidligere nattklubbloka-
lene er pusset opp, og møblert 
med 70-tallssofaer, radiokabi-
nett og stålamper. Fra høytta-

lerne strømmer det klassikere 
fra 60- og 70-tallet. Belysnin-
gen er dempet og avslappet, 
skrev TA da kafeen åpnet i no-
vember i 2017.

Siden i sommer har kafeen 
vært stengt. TA har gjentatte 
ganger forsøkt å komme i kon-
takt med Kim Håland Thorsen, 
uten å lykkes.

I september i fjor gikk treklø-
veret Kim Håland Thorsen, 

Gunnar Finquist og Mico Babic 
ut i media og fortalte at de had-
de pusset opp lokalene og for-
talte at de hadde investert i ny 
pizzaovn. Etter sigende gikk 
det bra. 

TA har vært i kontakt med 
Finquist og Babic som forteller 
de har solgt seg ut. Håland be-
svarer ikke avisens henvendel-
ser. 

Heller ikke Martin Wold hos 

Festiviteten vet hva som har 
skjedd med Retro.

I desember i fjor skrev TA at 
Karpe Diem hadde begynt å 
kvitte seg med leietakere i Fes-
tiviteten. 

Daglig leder av Cafe Retro, 
Kim Håland Thorsen, skrev 
dette til TA i en SMS:

– Hei, vi har god dialog med 
huseier. Og ønsker foreløpig 
ikke å kommentere saken.

Nå er Cafe Retro stengt



Fra BeundrinG Til vennskap: Per Einar Watle og Chango Spasiuk spilte inn plata i Oslo i juni.  
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