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Når Morten Huuse
ikke spiller med for
eksempel Dance
With a Stranger eller
Einar Mowinckel
Band, spiller han
salsa med Mambo
Companeros.

■ HAMAR
Geir Vestad
915 29690/gve@h-a.no

Morten Huuse var fem-seks år
gammel da han begynte å spille
trekkspill hjemme iHamar.Men
da han begynte å spille i band på
ungdomsskolen, var det piano
som ble instrumentet hans. For

da var ikke trekkspill regnet som
så veldig kult, liksom.
Han var aktiv imusikkmiljøet

i Hamar, inntil han i 1980 flyttet
til Trondheim for å tamusikk- og
datautdanning. Er det noen som
fortsatt husker band som Hed-
marken Sang og Sykkel, var det
et av demMorten Huuse spilte i.
Siden 1984 har han levd av

musikken på heltid,med Trond-
heim sombase, og alltid som fri-
lanser. Og stadig på reise rundt i
landet, ikke minst med Dance
With a Stranger, som han har
spilt fast med siden 1991. Da de
var på Tjuvholmen i 2014, var det
som vanlig med Morten Huuse
på laget.
– I starten rakk jeg knapt noe

annet, sier han.
Og fortsatt lever og arbeider

han som frilansmusiker, selv om
han begynner å nærme seg 60,
som han sier.
– Men jeg merker at det be-

gynner å bli tøft. For det utdan-
nes så mange kjempeflinke folk
hvert eneste år.Menheldigvis går
det fortsatt rundt.

MAMBOKAMERATER
Sammen med Kåre Kolve, kjent
blant annet fra Lava, og Steinar
Krokstad, startet Morten Huuse

midt på 90-tallet det han kaller
et hobbyband, som de kunne
dyrke når de hadde fri fra de an-
dre prosjektene sine og der de
selv kunne bestemme alt.
– Jeg hadde egentlig ikke så

mye forhold til salsa,men jeg lik-
te idéen, sier Morten Huuse.
– I starten kalte de seg Mam-

bokameratene. Så fikk de med
seg to cubanere og skiftet navn til
MamboCompaneros. Så er det da
også cubansk salsa de spiller. I
2003 dro orkesteret til Cuba for å
spille inn albumet «Viva salsa!»
i Havanna.
Og nå feirer de 20-årsjubileum

med utgivelse av albumet
«Clasicos Recuerdos», sammen
med Trondheimsolistene, som
en kanskje ellers ikke forbinder
med salsa.
– Selv om det først var tenkt

ment som et morsomt hobby-
band, har det tatt av i perioder,
sier han. De har ikkeminst vært
med på en rekke festivaler, blant
annet et par ganger på AnJazz.
Sist spilte de utendørs på Østre
Torg, i et forsøk på å få hamar-
singene til å bevege seg.
– Det er jo verdens beste dan-

semusikk, sier Morten Huuse. –
Og den er så utrolig positiv å
spille.

– Vi ser også at vi på festivaler
ofte brukes som kveldens siste
band, når folk endelig kan få
danse litt.
I forbindelsemed20-årsjubileet,
har Mambo Companeros gravd i
gamle latin-slagere, somMorten
Huuse sier, og funnet fram til ni
låter, som er spilt inn sammen
med Trondheimsolistene, med i
hovedsakMortenHuuses arran-
gementer.

SPILLER I HAMAR
Noen Hamar-konsert står ikke
på spillelista forMamboCompa-
neros i denne omgang.MenMor-
tenHuusehar enpå gang til høs-
ten i en annen sammenheng; da
spiller han i storbandet Andy
Puma and the Big Band Loonies,
som Anders Baasmo Christian-
sen skal synge med på Tjuvhol-
men.
–Det er alltid like artig å kom-

me tilbake til Hamar og spille,
sier han, enten det er med Kar-
terud eller Eagles-musikkmed
Einar Mowinckel Band.
– Da treffer jeg jo gjerne igjen

dem jeg kjente da jeg var 20, sier
han.
– Egentlig synes jeg de ser li-

kedan ut fremdeles.

Satser på salsa

MUSIKK:MORTEN HUUSE FRA HAMAR MED NY PLATE MED MAMBO COMPANEROS

MAMBO COMPANEROS: Fra konserten de nylig holdt i Olavshallen.MortenHuuseved pianoetmidt i bildet. FOTO: OLAVHOVE

VURDERTMUSIKK

Mambo Compañeros feirer ban-
dets jubileummed klassiske sal-
saslagere. Gruppens tredje plate
er en het og fengende dans fra
start til slutt.

■ VURDERT
Kristian Einang
99244973/kei@h-a.no

Man kan tidlig anslå at Mambo
Compañeros «Clasicos Recuer-
dos» vil stå igjen som årets mest
unorske norske plate. Salsaryt-
mer, spanske tekster og latiname-
rikanske instrumenter preger fes-
ten når Trondheimsgruppen
Mambo Compañeros feirer sitt
20-årsjubileum med gruppens
tredje studioalbum. Til «Clasicos
Recuerdos» har ensemblet gravd
i arkivet og funnet fram ni klas-
siske latin-slagere; låter som har
blitt gjort kjent av artister som
DeanMartin,NatKingCole ogCa-
terina Valente.
I jubileumsfeiringenblir dessuten
gjengen i Trondheimsolistene
byddopp til dans. Låtene er nem-
lig spilt inn med ferske arrange-
menter for strykere, og Trond-
heimsolistene preger uttrykket på
enmarkant og positivmåte gjen-
nom hele albumet. Det er allike-
vel Mambo Compañeros som
spiller førstefiolin, ogmed«Clasi-
cos Recuerdos» demonstrerer
ensemblet at gruppen på ingen
måte harmistet evnen til å fenge.
Med «Clasicos Recuerdos» på
platespilleren er det nemlig umu-
lig å sitte stille. Tempoet er høyt,
uttrykket er mektig og gruppens
herlige energinivå smitter enkelt
over til lytteren. Høydepunktene
er mange, og med «Cuando Cu-
ando Cuando» sørger bandet for
en herlig innledning. Dansen føl-
ges opp med «Mambo Italiano»
og «Siboney» før «Arrivederci
Roma» byr på en liten pustepau-
se. Bandet inviterer nok en gang
til dans med låter som «Cuban
Pete» og «Marina» før de runder
av de første 20 årene med «Per-
fida». Vi takker for dansen!

Fengende
rytmer

Vi ser at vi
på festivaler ofte
brukes som siste
band, når folk
endelig kan få
danse litt.

MUSIKK

Av:Mambo Compañeros
Band:Morten Huuse, Kjetil
Sandnes, Kåre Kolve, Luison
Medina Capote, Alexander
Fernandez, Magnus Forsberg,
Morten Schrøder og Bjørnar
Søreng
Gjester:
Trondheimso-
listene
Terningkast: 5

Clasicos Recuerdos


