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Utgivelsen Dagen i dag er et spennende møte
med en låtskriver som har gått litt under radaren,
men som i en årrekke har levert norskspråklig
musikk til undergrunnscenen. Lars Bjerkmanns
solodebut varierer fra viser til jazz og pop/rock,
og hans blikk for hverdagen og fine melodier er
tatt godt vare på av et stort knippe dyktige
musikere.
Den halvt legendariske Lars Bjerkmann, som han har blitt omtalt som, lagde i 1988 den
Akustiske Gitarliga - forløper og direkte inspirasjon til MTVs Unplugged. En utgivelse
hvor Tre Små Kinesere debuterte og Michael Krohn, Joachim Nielsen og Lars Lillo
Stenberg var blant mange bidragsytere. Selv spilte Bjerkmann gitar og lagde låter i trioen
Rubel&Beat sammen med Stig Henrik Hoff og Lars Lothe Holm på 80-tallet og i SKAbandet MT Hammed på 90-tallet. Med disse bandene har han stått på utallige scener landet
rundt - alt fra små klubber til Rockefeller, Folken, Samfunnet, Hulen og Sentrum scene.
Lars Bjerkmann deltok også på de tre første Jokke&Valetinerne-platene - han korer på Øl
og Gutta og spiller gitarsolo på Det drypper.
Bjerkmanns låter er lett å kjenne seg igjen i, med tekster om den grå hverdagen og de små
øyeblikkene. Det er lekende, lett og morsomt, så uendelig trist og vemodig vakkert. Dagen
i dag bugner av fine melodier, samtidig som den overrasker og utfordrer lytteren både i
tekst og musikk.
På Bjerkmanns solodebut deltar musikerne Baard Slagsvold, Jørgen Gaardvik, Magnus
Larsen jr, Arne "propell" Sæther, Bitten Forsudd, Ingrid A Pedersen, Mona M Evensen,
Andreas Løvold, Mathias Hole, Michael Strütt og en spesiell liten blåsegruppe. Merittlisten
til musikerne er imponerende: Fra Terje Tysland, Tre Små Kinesere, Einmal kommt die
Liebe, Sandvika Storband og kammerkoret NOVA til Valkyrien Allstars, Raga Rockers, Di
Derre, Norsk Utflukt, Frank Znort Quartett, the Phantoms og Norsk Råkk - for å nevne
noen.
Dagen i dag gis ut på labelen Hyggelig selskap - LP, CD og digitale medier. Lørdag 21.
mars 2015 slippes plata med en stor konsert på Cosmopolite scene i Oslo. Samtidig med
plateutgivelsen, vil det også bli gitt ut sangbok med låtene fra innspillingen.

