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WHITE LORD JESUS – MED NY UTGIVELSE 24 ÅR ETTER DEBUTEN!
NYTT ALBUM: ”…into that good night” slippes 18 august.
Label / Distro: Kong Tiki Records / Playground Music
(kat nr: Tikicd 16 EAN: 7332181022049)
WHITE LORD JESUS ble opprinnelig startet i Oslo av Tristan Christ (Arvid
Skancke-Knutsen) og Tognazzi (Thomas Robsahm) høsten 1983. De hadde bakgrunn
i bandene Dynamo Forte (fra Risør) og Brød & Sirkus (fra Arendal).
White Lord Jesus ble en del av ”kassettbevegelsen” som oppstod i Norge på
begynnelsen av 80-tallet. Da punken kom til Norge satset de fleste banda på
egenfinansierte singler og det dukket dermed opp en lang rekke små uavhengige
selskaper over hele landet i løpet av 1980-82. De fleste hadde råd til å utgi en single,
men ikke et helt album.
I 1985 gikk bandet i oppløsning. Siden har Arvid Skancke-Knutsen jobbet som
musikkjournalist i bl.a. Nye Takter, Puls, Rock Furore og som redaktør i Ballade.no.
En og annen gjesteopptreden har det blitt siden, men ingen nye band.
Thomas Robsahm er regissør (bl.a. Svarte Pantere og S.O.S) og produsent. Driver
selskapet Speranza Film as, mest kjent for dokumentarene til Margreth Olin.
Tognazzi hadde i 2005 ikke rørt en synth på 19 år, men White Lord Jesus gjenoppsto
20 år etter oppløsningen med flere live-spillinger og utgivelse av den gamle kassetten
+ bonuslåter på CD (Kong Tiki). Utgivelsen fikk svært god mottagelse bl.a. en 5´er i
VG.
Nå har duoen de siste to årene jobbet med en oppfølger og har endt opp med 13 låter
og en rekke profilerte gjester.
Disse er bl.a. TROND BJERKNÆS (Mest kjent som filmkomponist for filmer som
Hamilton, Det største i verden, Villmark, Max Manus og mye annet),
ARVE HENRIKSEN (Supersilent m.m.),
MARTIN HORNTVETH (Jaga Jazzist, The National Bank),
HADDY N´JIE (Soloartist m.m.),
MAJA RATKJE (Fe-mail, Spunk, soloartist m.m.),
BÅRD TORSTENSEN (Clawfinger),
NILS ØKLAND (Soloartist m.m),
KORET OSLO Ø. (Dirigert av Ivar Krogh Hovd),
THE CITY OF PRAGUE PHILHARMONIC ORCHESTRA (Dirigert av Miriam
Nemcova)
Plata er produsert av Tognazzi og Trond Bjerknæs
For intervjuer, info: glenn@playgroundmusic.com Tlf : 22 66 65 67 Mob:95 03 60 62
www.whitelordjesus.com www.myspace.com/whitelordjesus

