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DTNorway er en 
fanklubb driftet på hobby-
basis. Vi er en ideell organ-
isasjon, og alle inntekter 
benyttes til produksjon og 

brukernavn på websi-
dene, eller navn og adresse 
privat (dersom du ikke 
benytter websidene) vil du 
få tilsendt din startpakke 
fra fanklubben.

alle bilder er opphavs-
rettsbeskyttet deres 
opprinnelige eiere. Faste 
bidragsytere er Darko 
Böhringer, andre DT 
fanklubber, Dream 

Theater, våre medlem-
mer, og flere. Ønsker du 
å bidra, ikke nøl med å ta 
kontakt. webutvikling, 
grafisk, artikler osv mottas 
gjerne, med takk.

distribusjon av fanziner, 
cd-er, drift av web-
sider og organisering av 
vorspiel foran konserter. 
Medlemsskap koster 
200kr per periode (en 
periode inneholder nor-
malt 1 fanklubb-gave, og 
eventuelle trykkutgivelser 
som fanzine, kalender 
o.l.), og ved å betale 200kr 
til konto 8674.85.32104 og 
tydelig merke med enten 

oisann. Har det gått to år allerede? Da 
var det jaggu på tide med et nytt blad til 
dere, et lenge etterlengtet ett vil jeg tro. 
Det har jo blitt slik de siste par årene 
at det egentlig ikke har skjedd så mye i 
Dream Theater verdenen. Det har på en 
måte blitt rutine i greiene - først har de 
kommet med en plate, så har de dratt på 
en turne som har besøkt land i hele ver-
denen, for så å dra tilbake til studio igjen 
for å lage en ny plate. Det sier seg selv at 
dette er det vanskelig å koke opp stort 
mye stoff på. Derfor har vi i DTNorway 
gjort det valget at vi heller har spart opp 
til vi kunne gi ut en skikkelig blekke, 
og heller gi dere andre effekter som 
kunne være mer til glede enn en halvtom 
uinteressant papirlefse som hadde blitt 
kastet på null-komma-niks. Derfor har 
dere, siden sist, mottatt to kalendre og en 
fanklubb-cd. Med dette bladet (eller kort 
tid etter) vil dere motta årets fanklubb-
cd (hvilket betyr at de fleste av dere 
ligger an til fornying igjen). 

Det som er verdt å merke seg her er at 
vi i DTNorway prøver å erstatte noe av 
effekten med blad ved å heller prøve å gi 
en helhetlig opplevelse på web. Vi har nå 
en aktiv hjemmeside hvor nyheter postes 
straks de blir lansert, og hvor også etter-
hvert vanlige artikler som konsertanmel-
delser, plateanmeldelser og intervju blir 
lagt ut. I tillegg til dette har vi selvsagt vår 
forum, hvor man kan diskutere alt mel-
lom himmel og jord bland likesinnede. 

og om det ikke var nok med det, så har 
DTNorway nå begynt å produsere en 
Podcast. Denne Podcasten kan dere finne 
ved å gå til http://dtnorway.com/pod-
cast.xml, eller ved å søke etter dtnorway i 
iTunes Music Store.
Når dette skrives har vi produsert tre 

podcaster, hver på rundt omkring en 
time lang. Den første episoden inkluderte 
en intervju med Mike Portnoy angående 
den nye platen samt et gammelt intervju 
med Jordan rudess fra forrige konsert i 
oslo, den andre episoden inkluderte et 
intervju med charlie Dominici (original-
vokalisten til Dream Theater på første 
platen) om løst og fast, deriblant hans 
nye band Dominici. Til slutt har vi et 
intervju med Jordan rudess hvor han 
snakker i detalj om den nye Dream 
Theater platen. alle disse intervjuene 
kan dere lese i dette bladet, men det er 
også verdt å merke seg at det originale 
intervjuet faktisk er tilgjengelig som pod-
cast, sammen med musikkklipp, nyhets-
oppdateringer m.m.

Vi kommer i fremtiden 
til å forsøke å ha mye 
mer enn bare Dream 
Theater på podcasten 
- vi ønsker blant annet 
å ha med intervjuer og 
musikk fra norske band, 
både etablerte så vel 
som ferske. om dere er 
et band og har lyst til 
å være med på en slik 
podcast, eller kjenner 
til noen som burde 
vært med, så ta kontakt 
med oss. Det er en unik 
mulighet til å nå et 

større publikum, da vi holder podcasten i 
stor grad på engelsk og dermed når ut til 
større deler av verden. Faktisk ble forrige 
podcast lastet ned over 3000 ganger på 
en uke, noe som førte til store bekymrin-
ger for websjefen da det begynte å nærme 
seg overføringsgrensen vi har på dtnor-
way.com. 

DTNorway holder fortsatt på, men vi er 
bare to personer som driver dette, og vi 
kunne med fordel trengt flere. Vi ser spe-
sielt etter webprogrammerere, skribenter 
og grafikere. om dere har lyst til å bidra, 
så for all del ikke nøl med å ta kontakt. 

Nøl heller ikke med å anbefale klubben 
videre til andre, og jeg vil også oppfordre 
alle og enhver til å bidra aktivt på websi-
den vår, http://dtnorway.com, for å gjøre 
den til en viktig møteplass for musikkin-
teresserte nordmenn. Jeg minner om at 
man ikke må være medlem for å benytte 
seg av websidene. 

Takk for oppmerksomheten!

De progressive metal veteranene fra New 
york, Dream Theater, bekrefter nå at de 
for første gang tar sin ProGrESSIVE 
NaTIoN turnè til Europa i September, 
oktober og November 2009.

Hjernen og initiativtaker bak ProGrES-
SIVE NaTIoN er Mike Portnoy, som er 
trommis i Dream Theater.  Han har nok en 
gang håndplukket band til turnèen basert 
på musikk, originalitet og diverse …. ikke 
nødvendigvis etter popularitet og marke-
rings verdi. Han sier ”after the excitement 
of putting together two very cool Pro-
GrESSIVE NaTIoN pac-
kages for North america, I 
knew it was time to bring the 
concept overseas and share 
some of these other great 
bands with our amazing fans 
throughout Europe and the 
UK”.

Med på turnèen har Dream 
Theater sine turnèvenner fra 
ProGrESSIVE NaTIoN 
08, det legendariske, svenske 
bandet opeth som spilte for 
et utsolgt rockefeller i oslo 
den 10. mars.   Vokalist / gi-
tarist i opeth, Mikael aker-
feldt, er svært fornøyd med å 
få ta del i nok en ProGrES-
SIVE NaTIoN turnè i Eu-
ropa i 2009. Han ler og sier : 
”I more or less begged him to 
get us on it ! we had such a 
great time doing it in North 
america and it did many great 
things for us as a band. It’s fair 
to say that I can’t wait to get 
going with this one. It will be a 
blast, believe me!!”

Los angeles bandet Bigelf  bi-
drar med sin unike psykedelisk 
progressive hardrock på denne turnèen. Vo-
kalist/keyboardist Damon Fox sier at ”første 
gang han møtte Mike Portnoy følte han med 
en gang en god kjemi og sier at det var som å 
møte en bror, en bror fra en annen mor”. Han 
sier også “Vi snakket om rock & roll i evighe-
ter og vil sannsynligvis gjøre det på turnèen 
også. Å få være med på ProGrESSIVE Na-
TIoN turnèen gir oss en følelse av at planete-
ne er på vår side og at alvene endelig kommer 
til rivendell.  Mentaliteten til Dream Theater 

og ProGrESSIVE NaTIoN minner meg 
om et sitat fra willy won-

ka :”The-

re is no life I know to compare with pure 
imagination. Living there, you’ll be free if 
you truly wish to be…”.   Vi kan ikke vente 
med å komme tilbake til Nord-Europa og 
vi har heller aldri spilt i England. Den fø-
lelsen har plaget oss de siste årene. Vi gle-
der oss enormt til å ta med musikken vår 
tilbake til landet som har
gitt oss så mye inspirasjon”.

Første band ut på turnèen vil være cana-
das Unexpect , som garantert vil impo-
nere publikum med utrolige musiker pre-
stasjoner og deres ekstreme progressive 

metall stil.  Gitarist Syriak sier ”hvordan 
kan vi rasjonelt beskrive forventningene 
vi har til å være med på denne impone-
rende reisen…  Vi takket selvsagt ja til å 
være med på turnèen og til å legge til vår 
egen musikalske touch. Det er en stor ære 
for oss å få lov til å være med på denne 
turnèen og å få lov til å spille med alle de 
andre talentfulle musikerne.  Vi sees på 
scenen !!! ”

Vi her i oslo, får som sagt møte dem alle 
i oSLo SPEKTrUM LØrDaG 26. 
september. Billettene legges ut for salg 

MaNDaG 20. april kl 09:00  via : 
www.billettservice.no

tlf. 815 33 133 
www.oslospektrum.no

tlf. 815 11 211  
eller personlig fremmøte

For ytterligere lokal informasjon, be-
søk: www.livenation.no 

For ytterligere informasjon om turnèen 
besøk : 
www.progressivenation2009.com 

For ytterligere informa-
sjon om Dream Theater 
besøk : 
www.dreamtheater.net
 
Her vil vi få se Unexpect 
åpne med sin avant garde 
metal hvor de gladelig 
blander fioliner, opera-
sang, growling og låter 
som skifter sjanger hvert 
tredje sekund.
 
Deretter kommer  Bigelf, 
som er en salg blanding av 
progrock og klassisk tung-
rock. God gammel psy-
kedelia hard rock, rett og 
slett, med klar arv fra band 
som Black Sabbath, ELo, 
The Move med flere. Et re-
lativt ukjent band, selv om 
de har gitt ut musikk i godt 
og vel 15 år. 
 
Det neste bandet bør ikke 
være ukjente for nord-
menn, spesielt med tanke 
på at de nettopp fullførte 
en norgesturne. Vi snak-
ker om selvsagt om opeth, 
bandet som mesterfullt 

blander progressiv metal med death metal. 
 
og til slutt avslutter Dream Theater kvel-
den, hvor de blir å spille litt gammelt og litt 
nytt, noe for enhver smak rett og slett.
 
DTNorway blir selvsagt å ha vorspiel foran 
konserten, tid og sted annonseres nærmere 
siden. Men dere kan vente dere en fin dag, 
hvor vi i DTNorway blir å feire vårt 10-års-
jubileum sammen med våre medlemmer. 
Vi sees!

Skriften På Veggen- Nyheter om løst og fast

Progressive Nation 2009 - Oslo Spektrum 29. September
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Black Clouds & Silver Linings
1. A Nightmare to Remember - 16.10
2. A Rite of Passage - 08.35
3. Wither - 05.25
4. The Shattered Fortress - 12.49
5. The Best of Times - 13.07
6. The Count of Tuscany - 19.16
 

 Av Kim-Arthur Sakariassen

okei, nå har jeg hørt på plata nok mange 
ganger til at jeg føler at jeg kan skrive 
nok om den til dere. Dette er ingen dypt-
gående analyse, men her er altså en kort 
omtale, om dere vil, av plata. Jeg kom-
mer til å gå spor for spor, så selv om “alle” 
nå har hørt noen av låtene, så kommer 
jeg likevel til å snakke litt om de.

Som en helhet synes jeg plata fungerer 
veldig bra. På mange måter er dette en 
veldig typisk Dream Theater plate, med 
et vidt spenn mellom de ulike låtene på 
plata. Det er således ikke mange overras-
kelser her, og det meste har en hørt fra 
før (og et spor Har man i stor grad hørt 
fra før!). Man finner alle kjennetegnene 
for en Dream Theater-plate her, på godt 
og vondt. Plata inneholder store meng-
der gitarsoloer, synthsoloer, unisoner, og 
krumspring på bass og trommer, som seg 
hør og bør på en Dream Theater plate.

Episk Langdryg Åpning
Plata åpner med et tordenskrall, boksta-
velig talt. Torden og regn strømmer ut 

av høytalerne, før et “skummelt” piano 
introduserer låta. Dette eksploderer så i 
hele bandet som riffer i vei på typisk hard 
Dream Theater. Dette er altså “a Night-
mare To remember”. Herifra er det gan-
ske standard Dream Theater “åpningslåt”, 
dog med et lite innslag av skummel mu-
sikk typ gammel skrekkfilm (ooo-wee-
ooo synth), noe som kanskje ikke er så rart 
siden låten hadde navnet “Halloween” på 
bakrommet. Låten beskriver en bilulykke, 
men teksten er skrevet veldig rett frem, i 
“steg-for-steg” gjenfortelling.
 
Etter fem minutter bryter låta inn i et 
mer rolig parti. Veldig pent, og veldig 
stemningsfylt, med det jeg vil klassifi-

sere som et av de beste refrengene 
DT har skrevet, dog jeg får litt Pink 
Floyd-vibber av måten LaBrie ender 
setningene på. Dette er gjort veldig 
smakfullt, med digg koring, og nyde-
lige backing av gitar og synth som ikke 
går av skaftet - før vi når 9 minutter ut 
i låta, hvor den obligatoriske “nå skal vi 
dele soloer” delen av låta kommer. Jr og 
JP bytter på å spille hver sin solo i noen 
minutter, og det høres forøvrig ikke så 
halvgærnt ut, selv om det hele høres vel-
dig kjent ut.

Så kommer der et vokalparti som jeg ikke 
forstår hvorfor de valgte å løse på den 
måten. MP gjør en “rap”, en snakkevokal 
som man nå er blitt ganske kjent med, 
“sint mann” vokal. og ender det med et 
brøl. I og for seg ikke så dumt, det er bare 
at låta akkurat da forteller at “nei, det 
gikk jo forsåvidt bra med alle sammen, 
de overlevde”, og med den stemmen så 
høres det ut som at mannen er forbanna 
for at det gikk bra. og dette belyser noe 
av det jeg synes er dårlig på denne plata, 
her er teksten helt tydelig en ettertanke 
for musikken, og på ingen måte er musik-
ken tilpasset historien som fortelles (eller 
omvendt, om du vil).

Så følger nok et langt parti med ulike riff, 
store mengder bytting av rhytmer og riff, 
typisk slik vi er blitt vant med DT de siste 
par årene. Vi får også høre MP prøve seg 
på blastbeats, noe som ikke passer inn i det 
heletatt i låta, men men. En helt okej låt, 
som jeg synes kanskje varer litt for lenge. 
De kunne kuttet låta etter 10 minutt, og 
den ville vært mye bedre, og heller forsøkt 
å gjenbruke mer av det vi hørte i første del. 
Slik sluttresultatet er så virker det som to-
tre låter limt sammen til en. En ok album-
åpener, men den kunne vært så mye bedre, 

og gjør sitt til at forventningene senkes 
såpass at jeg nesten blir litt redd for 
hva som kan komme videre.

Sterk Tungrocker!
Neste låt, a rite of Passage, en litt mer 
standard tung låt, med tunge riff som 
åpner låta etter en kort intro. Dette 
er altså første singelen fra plata. Dette 
høres unektelig bra ut, dog kanskje litt 
klisjefylt og kjent. Kule vokaler med 
morsomme effekter med “ekkoer”. re-
frenget er heller ikke ueffent, det er 
syngbart og man legger det til minne 
ganske raskt. Låta handler om frimu-
rere og deres hemmelige ritualer. Igjen 
mer i fortellende stil enn noe annet. 
Broen minner meg veldig om In The 
Name of God, med ekkoer som gjen-
tar vokalen. Sånn sett så passer låta 
kanskje godt inn sammen med de an-
dre låtene JP har skrevet som har om-
handlet religion og politikk.
 
Så går selvsagt låte inn i Dream Theat-
er modus, med de obligatoriske solo-

ene. Først litt riff, så en kunstig 
pause for å klargjøre at nå begyn-
ner vi “neste del av låten”, så en lang 
JP solo, for så å gå over til en lang 
Jr solo. Det beste med soloene er 
noe som kommer (og allerede har) 
blitt kritisert av mange, nemlig at Jr 
eksperimenterer med litt annerledes 
lead-lyd, som egentlig kan sammenlig-
nes med en gammeldags lydchip fra en 
Nintendo eller en c64 som “misbrukes”. 
Jeg synes det låter knalltøft, mens andre 
hater det. Så ender låta i refrenget, med 
litt riffing slik vi er blitt vant med at DT 
avslutter slike låter. En bra låt,  med ikke 
altfor mye vissvass i oppbyggingen, men jeg 
ser frem til å høre single-versjonen og høre 
hvordan de har løst midtpartiene.

Fantastisk Ballade!
wither... Det første jeg tenker på når jeg ten-
ker på denne låta er The answer Lies within. 
Bare litt mer aktiv; jeg har brukt Power Ballad for 
å beskrive låta flere ganger. Grunnen til at jeg ten-
ker answer Lies within er at denne låta i stor grad 
også er en slags pep-talk låt. Etter hva jeg kan forstå, 

så handler den i stor grad om skrivesper-
re, hvordan man skal skrive en historie. 
Hvordan man ikke må gi opp selv om 
man ikke kommer seg videre, og hvor 
man skal gå for å hente inspirasjon. Men 
det er en nydelig ballade, med flotte me-
lodier. Godt midtparti med hvor refren-
get synges kun piano og nydelig flerstemt 
synging, over i en helt typisk powerbal-
lade gitarsolo, og gjentakelser av refren-
get. Selv om det er mange klisjeer, og intet 
nytt, så er dette likevel en sterk låt etter 
min mening, og en av de aller beste balla-
dene noensinne gjort av Dream Theater.
 
Sterk Oppsummering av AA-sagaen
Så går vi inn i en fade in av et riff som spil-
ler om og om igjen, med små variasjoner 
fra gang til gang, som rett og slett bygger 
på seg gradvis til å vokse mer og mer inn i 
noe som høres mer og mer kjent ut. Synth 
og gitar legger seg mer og mer mot noe vi 
kjenner igjen, før det hele står klart som 
solen - vi er jo selvsagt inne i introriffeet til 
This Dying Soul. 
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Noe som ikke varer så lenge, for plutselig er 
vi inne i The Glass Prison-hovedriffet! Som 
så utvikles videre til å være et underlig-
gende riff som ent nytt vokalparti synger 
over, hvor man rett og slett oppsummerer 
de forrige låtene med teksten. Faktisk er 
hele låten stort sett bygd opp av riff og 
partier fra de gamle aa saga låtene. Det 
er små og større variasjoner som gjør at 
av og til er de ugjenkjennelige om man 
ikke fokuserer, og andre ganger er det di-
rekte kopi av de vi hørte i de foregående 

låtene. Noen ganger endrer de hele følel-
sen av det partiet. Nye soloer og måtene de 

kobler alt sammen er det som gjør denne låta 
særdeles interessant. alt av låten er referan-

ser, teksten, melodier, riff... Nytelse!
 
Men det som er viktig å se her er at dette er 
den siste låten i en serie av nå fem låter - The 
Glass Prison, This Dying Soul, The root of all 
Evil, repentance og til sist The Shattered For-
tress. Så den bør lyttes til som en avslutning av 
dette, og aller helst burde man bare lage seg 
en ny cd som inneholder disse fem låtene, 
i stedet for å høre på Shattered Fortress 
alene. alene så fun-

gerer den ikke SÅ godt som låt fordi den 
er så avhengig av referansene, men som 
avslutning av et konseptalbum så fun-
gerer den VELDIG bra. Jeg har selv tatt 
eksperimentet med å lage meg nettopp 
denne cd’en, og det er faktisk utrolig tøft. 
Et fantastisk konseptalbum, bare fordelt 
på fem plater. Det eneste som ikke fun-
gerer helt er overgangen fra root of all 
Evil til repentance siden root of all Evil 
egentlig går flytende inn i answer Lies 
within. Men, jeg trodde Dream Theater 
var ferdige med å avslutte låter og plater 
slik andre låter begynte... Her slutter vi 
først med The Glass Prison, deretter med 
begynnelsen til root of all Evil. Hva be-
tyr det?  Skal det være tegnet på at man 
aldri blir ferdig med å være alkoholiker, 
men alltid må gå tilbake og følge stegene 
gang på gang?

Svert emosjonelt farvel: Videre kommer 
vi til det jeg mener er det absolutt stør-
ste høydepunktet på plata. The Best of 
Times er låten MP skrev til sin far, som 
døde tidligere i år. Låta starter med et ny-

delig piano-parti med violin og gitar som 
spiller nydelige, rolige gitarpartier. Dette 
er slikt vi hører ofte i triste filmer. Det er 
følelsesladet, og veldig pent. Før vi bry-
ter inn i noe som er mye gladere, en 
glad rock låt som beskriver forholdet 
mellom MP og faren. Stilistisk sett 
minner dette meg mer om noe fra 
FII-tiden, typ B-siden “The way it 
Used to Be”. Dette kan være fordi 
The way It Used to Be hadde mye 
rush i seg, og det har også denne lå-
ten. Dette er bunnsolid, og jeg synes 
det passer utrolig bra. Midt i låten bry-
ter det inn dramatikk i gleden, da tek-
sten forteller om når han fikk beskjeden 
om at faren hadde kreft med få måneder 
igjen å leve, og musikken gjenspeiler dette 
med dramatiske strykere.
 
Så går vi inn i et mer roligere parti som er 
mer balladeaktig, hvor teksten i stor grad 
er en takk til faren for alt han hadde gitt 
sin familie. og vi ender med en 3 minutter 
lang JP solo. orgasmisk solo, som er perfekt 
balansert og aldri føles overspilt. Denne 
låten er rett og slett perfekt. Kanskje litt i 

lengste laget, men jeg synes aldri den 
er kjedelig, og ikke braut 

de inn med upas-
sende soloer 

og unisoner som hadde kommet til å 
ødelegge det følelsesmessige som ligger 
bak låten, og heller ikke i upassende 
rytmeendringer eller uforklarlige plut-
selige hopp. Her har de en struktur, 
og holder den fra start til slutt. Dette 
føles ut som en helhetlig låt, noe som 
jeg vil påstå har manglet fra de fleste at 
Dream Theaters store lange episke lå-
ter de siste 10 årene. Det er emosjonelt, 
og jeg satt faktisk igjen med gåsehud og 
antydning til tårer etter låta - selv etter 
15 ganger i spilleren. Så dette er desidert 
noe av det beste de har fremført på svært 
lenge etter min mening. En perfekt låt, 
og sammen med wither er det disse som 
gjør plata! Hvilket er noe merkelig, med 
tanke på at disse er de to låtene som det er 
minst “Dream Theater” over her.
 

Episk proglåt med latterlig tekst
Til slutt har vi kommet til låten The count 

of Tuscany, en låt som allerede har blitt mob-
bet til døde på nettet på grunn av sitt snodige 
navn. Starter med nydelig ren gitar, ganske 
standard Dream Theater igjen. Dette er en prog 
låt om jeg noensinne har hørt en. Morsomme 
taktskifter, morsomme rytmer, og jaggu, her har 
vi et Zappa-parti også. og morsomme synth-
lyder, ikke noe som jeg er vant med å høre fra 
Jr på en Dream Theater plate. Minner meg på 
en måte litt om Dance of Eternity. og hva skjer 
her? Plutselig kommer det inn et sært parti som 
gir meg en helt klar forståelse for hvorfor de har 
valgt “greve” som en del av tittelen. Noen av 
overgangene synes jeg ikke fungerer helt. Det 

blir litt kunstig. andre digger sikkert slike 
brå overganger. 

Så bryter låta over i en mer standard tung 
rockelåte med bra vokal. Litt metallica. 
Teksten er derimot noe av det absolutt 
verste jeg har noensinne hørt fra Dream 
Theater. Den passer ikke til musikken i 
det hele tatt. refrenget er veldig bra, og 
hadde nok vært mye bedre om teksten 
faktisk hadde gitt mening. Hele denne 
delen fungerer veldig bra musikalsk sett, 
men teksten ødelegger alt! Men vi går inn 
i nok et lengre instrumentalt parti, med 
noen merkelige rytmer og unisoner, noe 
funker, noe funker ikke.
 
også avslutter vi låta, høres det ut som, 
vi får den avsluttende gitarsoloen som vi 
pleier å høre som avslutning på en Dream 
Theater låt og tempoet senkes... Men 
vent, vi er bare 11 minutt inn jo. Hmm. 
Jr spiller akkorder med stemningsfylte 
pads, særdeles sakte, mens JP spiller lange 
rolige noter med lang delay på. Dette er 
Pink Floyd i et nøtteskall. 

Dette er rett og slett nydelig. Men det vir-
ker som det ikke er noen kobling til det 
som kom før. Etter tre minutter går vi inn 
i en akustisk del som fortsetter temaet 
som ble introdusert i “Pink Floyd”-delen, 
og fortsatt med ingen kobling til første 
halve delen. De bygger og bygger på dette, 
og ender til slutt på en stor “rock anthem” 
avslutning, som i og for seg er veldig bra, 
jeg bare synes ikke det passer med den 
første halvdelen.
 
Men etter å ha fått en liten oppvåkning 
innser jeg at starten, PF delen og slutten 

av låten henger bra sammen, og faktisk 
er det kun tre ting jeg irriterer meg over 
i låta; “greve-temaet”, og et litt merkelig riff 
på slutten av vokalpartiene som varer litt 
for lenge, og teksten. Det høres kanskje litt 
ut som tre-fire adskilte låter, men helhet-
lig synes jeg faktisk det er en bra låt. En in-
strumental progintro, en tungrock låt med 
noen få krumsprell og stor metallica fak-
tor, og en “Pink Floyd rock anthem” låt. 
Hver for seg er de veldig bra, sammen blir 
de litt for forskjellige, og teksten som skal 
knytte det hele sammen fungerer utrolig 
dårlig. Jeg innså at det faktisk er teksten 
som ødelegger mest for meg i dette tilfel-
let, og ikke musikken.

Jevnt over; albumet starter sterkt med 
en god prog metal sang som uheldigvis 
er litt for lang etter min mening, så går 
det over i en mer rett frem, men solid, 
rockelåt før vi beveger oss inn i den 
beste balladen bandet har skrevet, før 
vi avslutter en lang serie med sanger på 
en verdig måte, videre inn i en fantas-
tisk hyllest til en person som var mike 
portnoy nær, før vi ender med en gan-
ske sterk låt som uheldigvis har noen 
skavanker. av 75 minutter, så er det 
kanskje 5 minutter som jeg kunne klart 
meg uten, og det er aldeles ikke ille. re-
sten er bunnsolid, og er blant favorit-
tene mine av hva dream theaetr har gitt 
ut de siste 10 år.
Dette var mine tanker om plata, så får 
dere glede dere (eventuelt grue dere) til 
å høre den selv. Selv gir jeg plata 4 av 5 
stjerner.
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Siste gang vi i Norge så Mike Portnoy var i 
oslo Spektrum i fjor høst. Siden den gang 
har Dream Theater vært verden over, 
hatt sommerferie og er nå tilbake i studio! 
Mike tok seg tid til en prat på telefonen 
fra New york:

DTN: Dere er allerede tilbake i 
studio. Du har selv uttalt at du er 
arbeidsnarkoman, men ble det noen 
sommerferie på deg i år?

MP: Årets sommerferie var faktisk en 
normal ferie og det var en god forandring 
fra tidligere sommerferier. Før har jeg 
alltid fylt tiden med andre prosjekt men 
denne gangen gjorde jeg bare ferdig den 
siste Dream Theater DVDen og gjorde et 
par Liquid Tension Experiment konserter 
men etter det tok jeg en skikkelig ferie. 
Ingen jobbing bare avslapping med 
familien, sitte ved bassenget og gjorde 
ingenting til en forandring!

DTN: Er det helt nytt for deg å ha så 
mye fritid på en gang?

MP: Nei, vi har hatt mye fritid før 
også men jeg har alltid jobbet med ulike 
prosjekter så for meg å ikke gjøre noe i det 
hele tatt det er helt nytt. Det var en god 
forandring og jeg er godt uthvilt og glad 
for å være tilbake i studio!

DTN: Dream Theater gav i høst ut en 
ny DVD fra chaos in Motion turneen, 
hva var konseptet bak DVDen?

MP: Hovedsakelig ville vi gi ut 
noe nytt sammenlignet med de forrige 
DVDene. Faktisk så ville jeg egentlig ikke 
gi ut en DVD i det hele tatt men i løpet 
av turneen tok roadrunner kontakt og 
foreslo å gjøre en DVD og selv om det 
ikke var del av min plan ved begynnelsen 
av turneen så ble jeg keen på ideen så lenge 
den ble forskjellig fra Live in Budokan og 
Score. Det ville være vanskelig å overgå de 
to så i stedet for å spille inn kun en konsert 
så ville vi gi et slags ”bak scenen” bilde med 
flere konserter som dekket hele turneen. 
Sammen med biografien/dokumentaren 
(boka Lifting Shadows og Behind the 
chaos on the road, ekstramateriale 
på DVDen) så ble dette en god pakke. 
Så på grunn av dette så er opptakene 
upolerte og veldig varierende fra konsert 
til konsert. Noen opptak er veldig gode 
mens andre er mer amatørmessige så hvis 
fansen hadde ventet seg en ny Score eller 
Budokan så ble de sikkert skuffet men det 
var altså ikke målet med DVDen. 

DTN: Vi i DTNorway satte stor pris 
på bildet inne i coveret på DVDen, bildet 
er fra oslo..

MP: Ja! Bra observert!

DTN: Dere er nå tilbake i avatar 
Studios i New york. Her har dere vært 
før. Fortell.

MP: Første gang vi var her var i 1997 
da vi spilte inn Falling Into Infinity. Vi var i 

studio i 2 måneder den sommeren og spilte 
da inn låter som vi allerede hadde skrevet. 
Så kom vi tilbake i 2006 for Systematic 
chaos. Da flyttet vi så godt som inn i 
studio i 4-5 måneder og skrev og spilte 
inn samtidig. og nå er vi her igjen og gjør 
akkurat det samme som for Systematic 
chaos. Det er et flott arbeidsmiljø og vi 
sitter stor pris på å jobbe i New york. Det 
er faktisk ikke mange studio igjen her, 
noen av de studioene vi har brukt før er 
nå lagt ned som Beartracks Studios og 
The Hitfactory fordi det er vanskelig å 
overleve nå som mange spiller inn plater 
i egne hjemmestudio. avatar er en av de 
få store studio som er igjen og også de 
må kutte budsjettet. Vi liker å jobbe i et 
stort studio med alle våre instrumenter 
og siden vi er i New york så har vi en 
menybok så stort som et leksikon så vi 
kan bestille all slags mat og det er generelt 
veldig inspirerende å være i New york

DTN: Bruker dere samme crew i 
studio som med Systematic chaos? 

MP: Ja det er fortsatt Paul Northfield 
bak spakene med John Petrucci og meg 
som produsenter. Vi hadde et veldig godt 
samarbeid på Systematic chaos så vi ville 
fortsette med samme oppskrift

DTN: Er det noen forandringer i ditt 
trommeoppsett?

MP: Ja jeg bruker en del nye trommer. 
Tama har sendt meg to nye sett som jeg 

prøver ut. Jeg har bygd ett sett basert 
på Bubinga serien og ett sett basert på 
B/B serien. (Bubinga er et tropisk løvtre 
og B/B serien er en blanding av birch/
bjørk og bubinga red adm). Jeg var ikke 
sikker på hvilket av de to jeg ville bruke 
så de sendte meg begge! Så i stedet for å 
ha et kjempesett så har jeg nå to separate 
sett som jeg hopper imellom på de ulike 
låtene. Deretter kommer jeg til å bruke de 
trommene jeg liker best på turneen. Jeg er 
ikke helt sikker på om det blir et stort sett, 
vi får se

DTN: Dream Theater har tidligere hatt 
et inspirasjonshjørne med ulike album 
fra ulike band som dere har brukt som 
inspirasjon under innspillingene. Hva er i 
inspirasjonshjørnet denne gangen?

MP: På de siste albumene har jeg 
faktisk prøvd å unngå å snakke om det 
for å slippe at folk danne seg en mening 
hva de kan forvente seg. Dette skjedde på 
Scenes from a Memory og Six Degrees of 
Inner Turbulence så på de siste albumene 
har jeg forsøkt å unngå dette. Denne 
gangen har vi tatt det et steg videre og 
sagt at vi legger igjen alt utenfor studio 
og har faktisk ikke noen referanser eller 
inspirasjonskilder som vi bevisst bruker 
og tenker kun Dream Theater i studio. 
Det er kun nå det gjelder mixingen at 
vi kan komme til å stjele noen ideer fra 
andre, gitareffekt eller trommelyd, men 

hva gjelder låtskrivingen så tenker vi kun 
Dream Theater og bruker vår energi i 
studio om inspirasjon.

DTN: Vi vil du si at dere er mindre 
inspirert av andre band enn før?

MP: Nei, for min del personlig, jeg 
lytter stadig på ny musikk og jeg vet blant 
annet Jordan er lik meg men når vi nå er 
i studio er det bare fantasien til oss 5 som 
gjelder.

DTN: Hvor langt har dere kommet?

MP: Det er nå uke 7 i studio og vi 
begynner å nærme oss slutten på selv 
låtskrivinga. Vi har skrevet neste hele 
skiva og har bare igjen en låt. Vi har gjort 
unna basic tracks som er trommer bass 
og gitar. Så det blir en sang til før vi går 
videre til keyboard og vokal sporene. Det 
går utrolig bra og jeg er veldig fornøyd! 

DTN: Er alle 5 bandmedlemmene i 
studio:

MP: Så langt har det stort sett vært 
oss 4. James har vært her i en uke og i de 
andre 6 ukene har det vært oss 4.

DTN: Blir dere ferdig med 
innspillingen til jul [2008 red.anmrk.]?

MP: Nei, låtskrivinga og basic tracks 

blir ferdig. Keyboards, vokal og mixing 
blir gjort over nyttår. Mixinga blir 
sannsynligvis ferdig i løpet av februar 
og forhåpentligvis kan vi levere skiva til 
plateselskapet 1.mars med plateslipp 
i slutten av mai. Det er planen for 
øyeblikket.

DTN: Dere har allerede annonsert en 
konsert på den neste turneen, Sweden 
rock festival i juni. Dream Theater var jo 
også der i 2005. Har dere blitt forespurt av 
noen andre festivaler?

MP: Javisst! Hele første del av turneen 
holder nå på å bli booket. Sweden rock 
Festival er den første som vi annonserte 
dog det er ikke sikkert det blir den første 
konserten på turneen. 
Første del av turneen blir i Europa i juni 
og vil stort sett bestå av festivaler med 
kanskje noen få headlining konserter så 
hele turneprosessen er i gang!

DTN: Kommer dere til å bruke samme 
format på turneen sammenlignet med 
forrige turne?

MP: Formatet i seg selv blir det 
samme. Det blir ikke ”an evening with”, det 
tar vi en fortsatt en pause fra. Timeplanen 
blir neste identisk med Systematic chaos 
turneen og det er faktisk helt tilfeldig. 
Plata slippes i mai, festivaler i Europa i 
juni, Nord-amerika i juli og august og så 

Intervju Mike Portnoy - Black Clouds
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Europa igjen på høsten 2009.

DTN: Har du sett deg ut noe band som 
du vil har med som oppvarmingsband?

MP: Ja, planen er å ha en Progressive 
Nation turne i Nord-amerika i juli og 
august og jeg har allerede begynt å se etter 
band til dette og jeg har vært i kontakt 
med ulike band. og jeg har lyst å ta med 
Progressive Nation konseptet til Europa 
neste høst og jeg har en liste med band for 
dette også. Vi får se hva det blir til men 
dette er planen så langt.

DTN: Blir det en egen Progressive 
Nation turne i Europa eller vil dette være 
en del at Dream Theaters turne neste 
høst?

MP:  Slik det ser ut nå blir det en 
del av Dream Theaters turne. Vi har 
gjort vårt gamle oppsett med enten ”an 
evening with” eller med ett supportband 
i 15 år så jeg mener det kan være på tide 
med en forandring. Jeg tror tiden er riktig 
for en Progressive Nation i Europa. 

DTN: Dream Theater har hatt en 

del mediaomtale i det siste. Forsaken er 
nominert til Headbangers Best 08. Blir 
det seier i år?

MP: Ja, i fjor ble constant Motion 
nummer to så alt er mulig. Jeg prøver å 
ikke legge for mye å disse nomineringene. 
Singler og videoer er ikke vår styrke. Vår 
styrke er albumet som helhet og turneene. 
Det er der Dream Theater kommer til sin 
rett. Singlene og videoene blir mer som 
reklame for albumet og konsertene. Men 
når det er sagt så setter vi selvsagt stor 
pris på all omtale vi kan få. Vi regner aldri 
med det med det er selvsagt velkomment.
[red.anmrk: Forsaken nådde til femteplass i 
Headbangers Best 08]

DTN: Du skal også delta i That Metal 
Show med din gode venn Eddie Trunk.

MP: Dette er et nytt show som Eddie 
har laget. Det er i hovedsak et show om 
metal, laget av metalfans for metalfans. 
Hver uke har Eddie nye gjester i studio og 
det er som et slags metal talkshow. Det er 
et genialt show i mine øyne hvor gjestene 
kan prate ivei om metal og musikk og 
jeg er veldig heldig og stolt av å ha blitt 

invitert til et av de første programmene 
og jeg krysser fingrene for at det blir en 
suksess for det er et skikkelig kult program 
som metalfans

DTN: Har du noen andre prosjekt 
du jobber med for tiden eller er all 
konsentrasjon rundt studio og innspilling 
av ny plate?

MP: Ja, all konsentrasjon er stort sett 
fokusert på den nye plata men det er noen 
andre prosjekter også. Jeg holder på å sette 
sammen en pakke fra Liquid Tension 
konsertene i sommer så der kommer 
det ut noe etter hvert. Jordan og John P 
jobber også med dette sammen meg. Vi 
ønsker å gi ut en live DVD og cD så der 
har dere noe å se frem til. Jeg har også så 
vidt begynt å sette sammen en ny runde 
med official Bootlegs. Det er bare de to 
tingene i tillegg til å spille inn ny skive og 
det er der all fokus er for tiden.
[red.anmrk: I tillegg har det nå blitt annonsert 
at Transatlantic gjenforenes, noe som ikke var 
klart når dette intervjuet ble gjennomført]

DTN: Vi venter i spenning på den nye 
skiva og ønsker deg og bandet lykke til!
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Tyve år etter utgivelsen av deres debutal-
bum, when Dream and Day Unite, så har 
de amerikanske prog metallerne Dream 
Theater overlevd gode og dårlige tider. 
Med utgivelsen av deres tiende studioal-
bum, Black clouds & Silver Linings sent i 
Juni, så kom trommis Mike Portnoy mot 
slutten av en lang presseturne som har tatt 
ham gjennom Tyskland, Nederland, Italia 
og Frankrike. Blistering.com fanget “The 
Port” via telefon i London hvor han “sitter i 
mitt hotellrom hvor jeg kan slappe av noen 
minutter” etter en lang dag med radio og 
fjes-til-fjes intervju. Det er en enorm for-
skjell fra bare noen få år siden når Dream 
Theater hadde kontrakt med atlantic og 
stort sett måtte bero seg på allerede eksis-
terende fans.

Mike Portnoy: Det er godt å ha et platesels-
kap som faktisk bryr seg, som faktisk støtter 
bandet. Vi tilbrakte, vet du, femten år med 
et annet plateselskap stort sett ensomme. 
av og til så gjorde de kanskje noe for oss, 
men for det meste så var de en bank og en 
måte å få gitt ut platen på, men så gikk de ut 
fra at fanbasen vår ville kjøpe dem. Det er 
godt å arbeide med et plateselskap [road-
runner records] som støtter bandet, og 
promoterer platen. Det er hva plateselska-
pet er ment å gjøre. 

Blistering.com: Det må være godt å se at 
når dere er gitt muligheten og er promotert, 
at dere har oppnådd en viss suksess. Etter 
flere år hvor dere ikke var “i mote”...

Portnoy: [avbryter] Vi har aldri vært i 
mote, men jeg tror vi har tålt tidens tann 
godt. Når man driver med noe lenge nok, 
så kan ikke folk ignorere en lengre. Elsk oss 
eller hat oss, vi kommer ikke til å forsvinne 
med det første.

Blistering.com: og dere har holdt fast ved 
målet deres. Dere har drevet med dette 
hvor lenge nå, 20 år?

Portnoy: Det blir 25 år neste år, så det har 
nesten blitt et kvart århundre. Det er å hol-
de fast på det, som du sa. Mange band, de 
prøver å følge flokken, de nyeste innfallene, 
gjøre det som folk har dilla på og det som 
er på mote, og de får en knallstart på kar-
rieren, oppnår rask berømmelse over natta. 
Men så snart moten endres, så forsvinner 
også de med den. Vi har aldri vært en del 
av den nye dilla eller en mote, vi har alltid 
gjort det vi har gjort, stått ved det, og selv 
om det har tatt oss lengre tid, så har det også 
vart lengre. Vi gjør det vi gjør og selv om 
denne typen musikk aldri er populær eller 

i mote så har vi bygd opp en fanbase som 
rett og slett sakte med sikkert har akkumul-
ert. Det er litt merkelig for nå er det begynt 
å gå mote i å spille progressiv musikk, alle 
fra Mastodon til Mars Volta til Tool, de har 
lange sanger. Det har blitt kult å spille på in-
strumentene sine og ha disse lange sangene, 
så nå har det begynt å bli litt skummelt, for 
nå som det begynner å komme på mote så 
kan det være at vi forsvinner i dragsuget 
når tidene nok engang forandrer seg. Jeg 
vet ikke. Men til nå, så har vi alltid stått på 
egne ben.

Blistering.com: Mener du at disse bandene 
har med progressive elementer for å utfor-
dre lytterne med noe mer enn tre-minut-
ters sanger?

Portnoy: Vel, jeg kan forholde meg til det 
slik, fordi det er slik Dream Theater alltid 
har vært, og dette albumet (Black clouds 
& Silver Linings) er intet unntak. Denne 

plata har bare seks låter, og fire av disse er 
over 12 minutter lange, så ja, Dream The-
ater har alltid vært den typen band og vi 
gjør det fortsatt på den måten. Du vet, å 
sitte og høre på vår plate er som å se på en 
film. Det er ikke den typen musikk du set-
ter på i bakgrunnen på en fest. Det er som å 
se en god film, eller lese en god bok; om du 
ønsker å få alt ut av det så vil du helst sitte 
ned med noen hodetelefoner og hengi deg 
til den. Det er mye å grave seg ned i om du 
er villig til å gi den tid.

Blistering.com: Hvordan foregikk skrivin-
gen og innspillingen av Black clouds & Sil-
ver Linings?

Portnoy: Det var stort sett den samme 
gamle prosessen. Vi har gjort dette en god 
stund nå, vi vet hva som fungerer og hva 
som ikke fungerer. De siste to albumene 
(octavarium og Systematic chaos) har 
virkelig føltes godt og har gått glatt [å lage]. 
Vi har beholdt det samme laget, med meg 

og John [Petrucci, gitar] som produsenter, 
og vi har jobbet med Paul Northfield som er 
en fantastisk lydmann og mikser. Vi flytter 
mer eller mindre inn i studio og skriver og 
tar opp som en gigantisk prosess. Vi kom-
mer ikke inn med sanger eller demoer, vi 
gjør det rett og slett sammen. Det er den 
måten som har alltid har fungert. Hvis det 
ikke er istykker, så ikke fiks det. Bare gjør 
som man pleier, og det er det vi gjør.  

Blistering.com: For de som ikke har hørt 
den enda, hvordan høres den ut?

Portnoy: Det er det du forventer av Dream 
Theater, hvis du kjenner Systematic chaos, 
vår forrige skive, så er det et naturlig steg 
videre derfra. Vi har beholdt mange av de 
mørke og tyngre elementene. Jeg mener det 
høres ut som et moderne band, og et mod-
erne album fra 2009. Vi har aldri ønsket 
å høres ut som et band fra 70-tallet eller 
80-tallet. Jeg synes ikke vi gjør det. Jeg tror 
dette albumet godt kan sidestilles lydmes-
sig med hva nå enn som er ute på markedet 
i dag, om så enn det var Slipknot eller Triv-
ium. Men samtidig så har den selvsagt alle 
de klassiske Dream Theater elementene på 
plass som er en del av grunnmuren som ble 
støpt for 20 år siden. Vi har egentlig ikke 
endret stil, vi har bare fulgt med tiden og 
oppdatert soundet. 

Blistering.com: Synes du noe av deres 
gamle materiale er utdatert?

Portnoy: Noe av det skikkelig gamle synes 
jeg er vanskelig å lytte på fordi det på en 

måte høres utdatert ut, dog veldig sent 80-
tall. 

Blistering.com: Er det på grunn av produk-
sjonen?

Portnoy: Vet du hva? For å være helt ærlig, 
så hadde de albumene utenforstående pro-
dusenter. Kanskje de på en måte formet oss 
inn i det formatet. Ethvert av våre seneste 
album fra de siste 10 år kan jeg lytte på og 
jeg synes alle de er sterke lydmessig. Det 
er jo selvsagt enkelt for meg å si, siden jeg 
var medprodusent på alle, men ærlig talt så 
mener jeg at de virkelig har tålt tidens tann. 

Blistering.com: For Black clouds & Silver 
Linings, hvor kom den tittelen fra, og er det 
et tema som går gjennom hele plata?

Portnoy: Jeg antar det kommer fra uttryk-
ket “with every cloud comes a silver lining”, 
når enn du befinner deg i en dårlig situasjon 
så kan fortsatt noe godt komme ut av det, 

Intervju Mike Portnoy 
Silver Linings

 av Ken McGrath / www.blistering.com
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som “making lemonade out of lemons”. Det er 
det alle tekstene på plata handler om, tunge, 
mørke temaer, men i alle tilfeller så behan-
dler vi dem med optimisme. Musikken også.  
Musikken er tung og mørk som en mørk 
sky, men så har det også en sølvstripe med 
alle disse progressive, melodiøse elementene 
kastet inn. 

Blistering.com: Ville du sagt at det er et kjen-
nemerke for Dream Theater, at dere tar de 
mørke elementene men i stedet for å synke 
med dem så forsøker dere å løfte de eller å 
finne noe positivt?

Portnoy: Ja, det tror jeg. Jeg mener at det helt 
sikkert alltid har vært slik for oss. 

Blistering.com: Noen spesiell årsak, eller er 
dere bare glade gutter?

Portnoy: [ler] Jeg mener vi er sannsynligvis 

bare normale, mellomklasse, amerikan-
ske gutter. Ingen av oss er dophoder eller 
søppelmennesker som ikke klarer å samle 
oss og gjøre noe fornuftig. Vi er bare helt 
vanlige mennesker, så når vi kommer ut 
for dårlige situasjoner så forsøker vi å 
jobbe oss gjennom det og gjøre det bra. 
Jeg antar at med så mange år bak oss, så er 
det nok derfor vi har klart oss så bra, for 
i denne bransjen så er det å være et band 
noe som tar en gjennom en veldig berg og 
dalbande med oppturer og nedturer, og 
om man ikke klarer seg gjennom dem så 
vil de ta livet av en. Så jeg tror vi har lært 
oss å leve med hva nå enn som kastes mot 
oss, og det er igjen et annet uttrykk: ”what 
doesn’t kill you makes you stronger” – det 
som ikke dreper deg gjør deg sterkere. 

Blistering.com: Dere må ha sett mye i lø-
pet av 25 år i bransjen hvor dere har sett 
folk blitt utslitt av bransjen. 

Portnoy: Mange flotte band har blitt svei-
pet under teppet og ikke gitt den gjenkjen-
nelsen de har fortjent. Som metal band 
fra 80 tallet som Fates warning som alltid 
fortjente oppmerksomhet. De har alltid 
gjort det samme som Dream Theater har 
gjort, men av en eller annen grunn var det 
vi som vant den gyldne ringen og ikke dem. 
Eller ta bandet King’s X, som har lagd noe 
rundt 15 album nå og fortsatt ikke har fått 
noe gjenkjennelse igjen for det. Det er tungt, 
og i noen tilfeller har jeg prøvd å hjelpe disse 
bandene. Faktisk er dette to eksempel på 
band som jeg tok med meg ut som oppvar-
mere for Dream Theater mer eller mindre 
kun for å hjelpe dem.

Vi har alltid prøvd å velge oppvarmere som 
fortjener oppmerksomhet. om det nå er de 
to bandene jeg har nevnt, eller Spock’s Beard 
eller Pain of Salvation eller Porcupine Tree 
eller Symphony X. Dette er alle band som 
jeg synes er veldig talentfulle og fortjener 
den eksponeringen, og hvis de ikke kan få 
det på egenhånd så skal jeg forsøke å hjelpe 
dem å i alle fall nå Dream Theater publiku-
met. Det er nøyaktig det vi skal gjøre når 
vi kommer tilbake til europa i høst. Vi skal 
ha en turne som vi kaller for ”Progressive 
Nation”, og det er fire band på plakaten, oss 
som hovedattraksjon og opeth som nest-
emann, som selvsagt mange allerede kjen-
ner, men det er de to oppvarmerne (Bigelf 
og Unexpect) som er band jeg er fan av og 
jeg vil gjerne gi dem vår scene for å la de 
gjøre sin ting og skaffe seg nye fans.

Blistering.com: Hvordan ble de yngre 
banda som Between the Buried and Me 
og 3 mottatt på forrige Progressive Nation 
turne i fjor?

Portnoy: Det var fantastisk. Igjen, det var 
den samme tingen, jeg valgte to band som 
oppvarmere for å gi dem eksponering. Jeg 
tror mesteparten av Dream Theaters pub-
likum og fans liker mange ulike ting. Så de 
kan verdsette noe så ekstremt som Be-
tween The Buried and Me, eller noe som 
er mer melodiøst og jammete som 3. Det 
samme kan bli sagt om de bandene vi tar 
med oss i høst, et band som Bigelf som er 
fullstendig retro, psykedliske hippier, og 
et band som Unexpect som er fullstendig 
gale, Mr Bungle møter Slayer. De fleste 
Dream Theater fans er av åpent sinn – 
jeg vet jeg er det – og jeg tror de klarer 
å se kvalitetsmusikere uansett sjangertil-
hørighet.

Blistering.com: Tilbake til Black clouds 

& Silver Linings, du har skrevet teksten til 
to av sangene, ”The Shattered Fortress” og 
”The Best of Times. ”The Shattered For-
tress” er den siste låten i din 12-step suite.

Portnoy: Ja, akkurat. Dette var noe som har 
vært morsomt å skrive, fem fortsettende 
låter som har blitt spredd over fem album 
og har tatt syv år for å ferdigstille det store 
bildet. Jeg har aldri hørt om et annet band 
som har gjort noe slik, og jeg synes det var 
en skikkelig kul, individuell ide, men det var 
også veldig tidkrevende. I tiden det har tatt 
for oss å gjøre dette, så har andre band kom-
met og gått, og nesten hele lengden av The 
Beatles karriere hadde kunne skjedd i denne 
prosessen. Det er på en måte fint å være fer-
dig med det. Jeg synes dette siste kapitellet 
er en flott finale til hele greia.

Blistering.com: Har du planer om å frem-
føre det hele i ett live?

Portnoy: absolutt. Jeg vet ikke når, men det 
kommer definitivt en dag. Det har alltid 
vært intensjonen.

Blistering.com: Det nye albumet, kommer 
det noen spesialutgaver ut?

Portnoy: roadrunner har virkelig slått på 
stortrommen. Det kommer en vanlig utgave, 
og en vinylutgave. Det blir også en 3-disk ut-

gave som har andredisken full med cover-
låter, og en tredje disk som består av albu-
met instrumentalt. Det kommer også en 
deluxe super-duper boks som inneholder 
alt jeg nettopp nevnte, men i tillegg har 
den også en produsentutgave hvor hvert 
instrument kan plukkes ut og spilles av, og 
man kan sette de sammen selv og lage egne 
mixer. Boksen inneholder også andre ting 
som for eksempel sjanse på billetter for å 
kunne møte bandet på turneen, og sjanse 
på signerte lithographer. Så det kommer 
til å være mange utgaver tilgjengelig.  
Blistering.com: Hvorfor bestemte du deg 
for en full instrumental versjon?

Portnoy: jeg har sett andre band gjøre 
det gjennom årene. Muse ga ut deres 

plate absolution slik, og The Flaming Lips 
gjorde det, Nightwish gjorde det, Protest 
The Hero gjorde det. Jeg har sett mange 
forskjellige band gjøre det, og jeg synes det 
var den perfekte ting for Dream Theater å 
gjøre, for det er så mange som elsker den 
instrumentale siden av bandet, så på denne 
måten kan de virkelig fokusere på det in-
strumentelle. Jeg mente det ville være et 
interessant perspektiv å tilby.

Blistering.com: Du tror ikke det henstiller 
teksten til annenrangs status?
Portnoy: Jeg mener, vi ville aldri gitt ut en 
ren instrumental plate og kvittet oss med 
James [LaBrie, vokaler] [ler], det er mer 
en sånn pynteting i tillegg, og det er en kul 
bonus.
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Blistering.com: Så det er en ny måte å 
høre på plata på. Hva er på cover-platen?

Portnoy: Vi skal holde det hemmelig. 
roadrunner kommer til å slippe en og en 
hver uke fem uker før platen kommer ut, 
slik at fans kan sjekke de ut en etter en. Jeg 
tror de kommer til å være tilgjengelig via 
iTunes eller noe slik, jeg vet ikke nøyaktig 
hvor, men planen er en per uke og så når 
platen er ute så kan du få alle med spe-
sialutgaven. Jeg tror det er omtrent 50 
minutter for seks coverlåter.

Blistering.com: Er det låter som folk ville 
forventet av Dream Theater å covre?
Portnoy: Noen av dem. Jeg valgte en 
bredde. Noen metal låter, noen prog låter, 
og noen klassiske rock låter. Noen av de vil 
musikkfans kjenne, og noen av de er tem-
melig ukjent som de kanskje ikke kjenner 
til, og jeg synes det var kult fordi vi kan 
kanskje introdusere noen folk til nye band 
som de kommer til å elske. Som Metallica 
gjorde når de covret Diamond Head eller 
Budgie, introdusere folk til band som de 
vokste opp med. Så jeg synes det var kult 
å ta frem et par skikkelig obskure låter og 
gi disse bandene litt eksponering.

Blistering.com: om vi forflytter oss vekk 
fra Dream Theater et øyeblikk, hva kan 
du si om rykter om en supergruppe mel-
lom deg selv, Mikael Åkerfeldt [opeth] 
og Steven wilson [Porcupine Tree]?

Portnoy: Du vet, det er noe som vi tre 
snakket om for mange år siden, og en av 
oss, jeg husker ikke hvem, var dum nok 
til å nevne det i et intervju, og det har så 
hjemsøkt oss siden. Mike og Steven har 
vært venner og snakket om å samarbeide 
lenge, og jeg ville elske å få være med på 
det for jeg elsker disse gutta, jeg kommer 
godt overens med dem og respekterer 
dem som musikere og artister. Så det er 
rett og slett kun snakk om timing, for vi er 
de tre mest opptatte menneskene i musik-
ken.

Blistering.com: En av de andre bandene 
du har vært involvert med, oSI, har gitt 
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Med en rykende fersk Dream Theater 
like rundt hjørne, tok vi i DTNorway i 
midten av april noen minutter med Jor-
dan rudess via Skype, for en samtale 
om den nye Dream Theater platen, et 
intervju vi også sendte som en Podcast. 
Podcasten ble lastet ned over 4000 ganger 
på de ukene den var ute, en formidabel 
suksess. 

Hva driver så Jordan rudess med for 
tiden?
- Jeg sitter nå hjemme og gjør klart ting til 
turneen. Det er mye programmering før 
turneen kan starte og jeg er allerede godt 
i gang..

Dere er nettopp ferdige med den siste 
Dream Theater skiva Black cloud and 
Silver Linings. Hvordan foregikk innspill-
ingen?
- Vi har et bra oppsett på hele prosessen. 
Vi spilte inn plata i avatar Studios, New 
york. Et studio vi er vant til fra før og 
igjen var Paul Northfield bak spakene. 
Han mikset også plata og jeg mener 
denne plata er lydmessig den beste vi 
har gjort så langt. Sannsynligvis fordi vi 
brukte folk vi vet gjør en god jobb. Paul 
vet hvordan å jobbe med oss og er veldig 
komfortabel med prosessen. Han tar seg 
alltid god tid og gjør det lille ekstra. Vi var 
alle veldig fornøyde med fasilitetene. Som 
vanlig jobber vi veldig intensivt. Vi rigget 
opp i det store studio med alt vårt utstyr 
og begynte å skrive. Selve låtskrivinga 
går fort. alle kommer med sine ideer og 
ting skjer veldig raskt. Deretter kommer 
innspillingen. og den delen tar lengre tid 
enn å skrive låtene. Å skrive en låt tar ikke 
mer enn en dag eller to eller kanskje tre 
hvis det er en lang sang. Under innspill-
inga spilles det  først inn trommer, så gitar 
bass keyboard og til slutt vokal og først da 
kommer alt sammen til ett. Vi hadde det 
gøy sammen. Før vi visste ordet av det så 
hadde vi ei plate!

Dere får 
det til å 
høres så 
enkelt ut, er 
dere virkelig 
så kreativ alt 
å lage ei plate 
er lett match?
- Ja, på en måte 
kan du si det er 
lett. Det er nok 
ideer å ta av. Bare 
John Petrucci og 
meg alene har nok 

noter og ideer for lang tid fremover! Det 
går mer på hvilke deler som passer sam-
men innenfor rammen vi setter. For min 
egen del, jeg improviserer mye. Jeg kan 
sitte ved pianoet en hel dag og spille uten 
å spille en spesiell sang. På en god dag 
låter det bra men selv på en dårlig dag 
kan det bli til noe. John Petrucci jobber 
litt på samme måten. Vi merker når det 
vi slenger ut ikke passer sammen men vi 
fortsetter som regel til det stemmer med 
det vi ønsker å få til. Noen ganger går det 
saktere. Hvis vi for eksempel jobber med 
et parti som er veldig harmonibasert, med 
å bruke bestemte akkorder. På a Night-
mare to remember, jeg jobber fortsatt 
med å huske titlene, fordi titlene mens 
vi er i studio er ikke alltid de samme som 
den endelige tittelen på låtene. Denne 
låta var kalt Halloween! Så på Halloween, 
prøvde vi å finne akkorder som gav oss en 
spesiell sound og som oftest er det jeg som 
slenger ut alternativene. Vi kan bruke 
denne eller denne eller denne? Nesten 
som en leksjon i notelære; fra denne ak-
korden kan du gå videre til denne eller til 
denne! Så denne måten å skrive på tar litt 
lenger tid. Jeg liker å bruke som eksempel 
hvordan vi skrev midtpartiet på a Dark 
Eternal Night. Vi fulgte en gitarbasert 
ide som vi gikk berserk med en morgen 
og vi spilte inn neste hele greia men når 
vi etterpå lytta på innspillinga i kontroll-
rommet innså vi at vi ville gjøre litt om 
på arrangementet å gjøre det mer Dream 
Theater og progressivt. Jeg hadde en ide 
som jeg ville prøve men noen ganger er 
mine ideer litt på siden av det som er 
Dream Theater. Noen ganger blir det litt 
for mye ”Dregs” eller litt for mye likt 
et annet band men noen ganger 
blir også responsen positiv. Så jeg 
var usikker på om jeg skulle legge 
frem ideen min men jeg la den 
frem. ofte er det John Petrucci 
som er skeptisk mens Mike er 
mer åpen fordi han hører på mye 
rar musikk som jeg også liker men 
John ender opp med å like forsla-
gene etter hvert og ideen min endte 
opp med å bli en kul greie hvor John 
også bidro til å gjøre det til et kult 
progressivt parti. Slike ting hender 

hele tida med oss. En annen historie fra 
denne skiva. Jeg mener det er fra count of 
Tuscany, et av partiene hadde jeg skrevet 
hjemme og spilte inn på min iphone som 
jeg tok med i studio og spilte for de andre 
gutta. John Petrucci hadde også en ide i 
en annen akkord som kanskje ikke pass-
er som hånd i hanske med det jeg hadde 
skrevet men vi smeltet det sammen til et 
kult parti. James var også i studio den da-
gen og han likte ikke partiet. Han mente 
partiene ikke passet godt sammen. Men 
slik jeg ser det Dream Theater er jo kjent 
for å ta plutselige svinger i låtene og dette 
partiet er faktisk min favoritt på hele ski-
va! Men mange tror at fordi vi er i samme 
band så er alle enige om låtene men slik er 
det altså ikke. Det er en diskusjon rundt 
alle ideene. Vi lytter stort sett alltid på alle 
ideer men hvis det er noe som ikke passer 
så er det noen som sier fra. Så sånn fun-
gerer vår studioprosess.

Dere har valgt gode titler på låtene som 
like gjerne kunne vært gode filmtitler; a 
Nightmare to remember, a rite of Pas-
sage, The Shattered Fortress
- Takk for at du minte meg på titlene..

Hva kan vi forvente oss fra tekstene sam-
menlignet med Systematic chaos og oc-
tavarium? Du sa i starten at lydmessig er 
dette den beste skiva, gjelder det tekstene 
også?
- Generelt så prøver jeg faktisk å ikke 
høre så mye på tekstene. Jeg er ikke en 
tekstorientert person men fordi dette er 
mitt band så bryr jeg meg hva som skrives. 

John Petrucci skrev gode tekster 
til denne skiva også og jeg 

ut Blood,  en ny plate, uten at du var å 
finne på den. Var det timeplanproblemer 
som førte til at du ikke kunne være med?

Portnoy: Nei, det var ikke timeplan, det 
var rett og slett kjemisk faktor som koker 
ned til hva jeg opplevde på de to første 
oSI platene. For å være helt ærlig, å jobbe 
med Kevin Moore [tidligere Dream The-
ater, chroma Key] er ikke spesielt mor-
somt. Han er rett og slett veldig… jeg skal 
prøve å si dette på en høflig måte, han har 
en måte å jobbe på som ikke er veldig til-
rettelagt for samarbeid. Det er ok, siden 
jeg har gjort sesjoner hvor jeg kun har 
kommet og spilt trommer, som med Neal 
Morse eller G3-turneen med John Pe-
trucci, og jeg er tilfreds med det, så lenge 
det er moro. 

Men det er ikke engang moro med Kevin, 
han er rett og slett svært anspent, seriøs, 
så jeg tenkte ”hvorfor skal jeg orke å gjøre 
dette igjen, det er intet jeg kan komme 
med artistisk sett”. Det er ikke engang 
moro. Så jeg sa nei. Det er synd, for Jim 
Matheos [Fates warning, Gordian Knot] 
er en av mine beste venner og jeg elsker 
ham, og vil gjerne jobbe mer sammen 
med ham på et prosjekt. Men det var rett 
og slett ikke moro med oSI. 

Blistering.com: Ga de deg tilbudet om å 
spille inn platen?

Portnoy: Jeg skulle ikke engang gjøre an-
dre plate (Free), jeg fortalte dem at jeg 
kom til å si nei til plate nummer to på 
grunn av alle de årsakene jeg nettopp for-
talte deg, og de klarte å overtale meg, men 
jeg tror det var ganske tydelig at det der og 
da ikke var noen videre fremtid for meg i 
det bandet. 

Blistering.com: Hvis du skal lage musikk 
så vil du helst at det er noe du skal like.

Portnoy: Ja, absolutt, og tiden min er be-
grenset nok som det er. Hvis jeg skal til-
bringe tid vekk fra familien så vil jeg at det 
skal være med noe gøy eller i det minste gi 
et kreativt utløp.
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iPhone, dette programmet er et must! red 
anm.) Programmet minner litt om instru-
mentet continuum. Faktisk da jeg først så 
Bebot så tenkte jeg, dette er som continuum 
for iPhone! Jeg har fått jobbet sammen med 
utviklerne av Bebot og nå har programmet 
en autotune funksjon som gjøre det enkelt å 
spille stemt. 
Jeg har også en kar som lager meg et mello-
tron-program for iPhone! 

Utviklingen har kommet langt men hvordan 
var det da du startet? Hva inspirerte deg på 
utstyrmessig?
- Det instrumentet som hadde størst in-
nflytelse på meg var Minimoog. For å være 
helt nøyaktig så var det Moog Sonic 5 som 
noen skolekompiser bokstavlig talt bar over 
til huset mitt sånn at jeg kunne prøve den og 
da visste jeg at her var det muligheter. og da 
jeg fikk øyet opp for rick wakeman, Patrick 
Moraz og Keith Emerson som ble mine hel-
ter, det var da jeg visste hva jeg virkelig ville. 
Jeg hadde bilder av Minimoog overtalt klipt 
ut fra blader og jeg ville virkelig ha en men 

hadde ikke råd helt til en dag min far ba 
meg kontakte min onkel som hadde fik-
set meg en Minimoog! Så det var sånn det 
begynte.
Mitt første virkelige keyboardsystem var 
en Minimoog, Harpstring ensemble og 
Moog Taurus Bass. Det var de 3 tingene 
jeg spilte på da. 
Har du fortsatt de instrumentene nå?
- Jeg har fortsatt en Minimoog. Det er 
ikke den samme som jeg hadde før men 
det er samme maskina. Jeg brukte fak-
tisk minimoog på den siste plata. Dvs. jeg 
brukte min Voyager som er an slags mod-
erne minimoog. Jeg bruker ofte den når 
jeg jammer og lager mye rare greier med 
den. Enten med Voyager eller minimoog 
men Minimoogen er litt humørsyk noen 
ganger og funker ikke bestandig. Den er jo 
gammel. Men teknologien har alltid vært 
min venn og inspirerende. Jeg tror også 
folk vet at jeg er veldig opptatt av dette 
og er åpen for nye ting og oppsøker meg 
ofte for å vise frem nye programmer eller 
instrumenter.

Jean-Michel Jarre brukte kun sine gamle 
analoge instrumenter på sin siste turne 
for å gjenskape oxygen plata. Er han en 
artist du hører på?
- Nei egentlig ikke. Jeg respekterer hans 
arbeid med tanke på at han er en flink 
syntesist men det jeg ikke liker, og det er 
kanskje fordi jeg har klassisk bakgrunn 
og at min hjerne er mellom chopin og 
Morten Subotnik og Gentle Giant, er at 
han notekunnskap og notevalg er veldig 
enkelt. og når jeg lytter på hans musikk 
så tenker jeg at dette er en mann som ikke 

er så veldig avansert i sin teknikk. Det blir 
litt for enkelt for meg. 

Han måtte bruke 3 ekstra mann på scenen 
for å spille alt analogt
- Ja jeg har sett dvden

Det fikk meg til å tenke på hvordan i all 
verden du klarer å gjenskape alt live når du 
bruker så mye forskjellig utstyr og sound i 
studio? Må du noen ganger kutte bort noe?
- Ja det er vanskelig. Spesielt for et Dream 
Theater album. Men hvis jeg skulle for eks-
empel gjøre ”The road Home” live så måtte 
jeg ha noe med meg på scenen. Jeg må ofte 
tenke på hva er det egentlig lytteren hører 
og ikke nødvendigvis hva jeg gjorde i studio. 
Fordi noen ganger blir det jeg gjør i studio 
tapt i miksen som noen ganger er trist men 
sånn er det bare. Jeg klarer ikke å få frem 
alt jeg spiller i miksen. Mitt live oppsett er 
litt mindre enn i studio. Veldig mye mindre 
faktisk. Det er mye sampling for å gjenskape 
plata og mye av denne jobben har jeg gjort 
allerede. Program jeg bruker er Evolve og 
atmosphere combined. Jeg har også recor-
det orkester, fiolin og cello som jeg har brukt 
i studio men live så må jeg bare sample det.
Har du begynt å tenke på oppsett på scenen?
- Ja visst! Jeg har tenkt mye på det. Det blir 
mindre komplisert. Sist hadde jeg veldig 
mye med meg på scene og det kunne til tid-
er være vanskelig å operere.

Bytter du inn Zenrifferen med din iPhone?
- Nei zenrifferen er med fordi den er moro 
å bruke. Men jeg kommer til å bruke min 
iphone også! Det er også noen andre over-
raskelser som jeg ikke vil røpe enda! 

forhandlere innen musikkbransjen) 
Hvordan gikk det?
- Jeg hadde ikke vært der på noen år. Du 
vet NaMM er den veldig stor messe hvor 
alt mellom himmel og jord vises frem og 
presenteres. Jeg pleide å dra dit ofte når 
jeg jobbet for Korg og Kurzweil, men så 
kunne jeg ikke på noen år på grunn av 
turneene til Dream Theater. Men det 
var moro å være tilbake. Jeg hadde en 
fast timeplan og gjorde arbeid for bl.a. 
Spectrasonics og presenterte et utrolig 
program for dem som heter omnisphere. 
Ett program som jeg har brukt mye på 
plata. En utrolig synthesizer. og jeg job-

bet litt for Korg og deres oasys. Jeg jobbet 
også for roland som jeg har et veldig godt 
forhold til, og deres VP-770 som er en vel-
dig kul vokal-keyboard hvor du kan synge 
og få det til å høres ut som et fullt kor, 
guttekor, gospelkor eller klassisk kor! Jeg 
dro faktisk til california og besøkte ro-
land før NaMM-showet. Vi filmet noen 
videoer om VP-770. Det finnes noen vid-
eoer på nettet på et lignende produkt som 
heter VP-550 som også er en bra maskin. 
Men denne VP-770 er enda villere og 
bedre. De videoene blir nok tilgjengelige 
snart. Så det er mye kult på NaMM. Jeg 
oppdaget også et program som heter Syn-
ful som jeg har gått til anskaffelse av og 
bruker hjemme i mitt studio nå. Jeg op-
pdager alltid nye ting jeg kan spille på. Jeg 
har i det siste brukt min iphone mye fordi 
den kan gjøre mye som andre gadgets 
ikke kan gjøre. For eksempel så bruker 
jeg et produkt som heter wiviband som 
høres helt utrolig ut. Det finnes videoer 
på youtube hvor jeg presenterer dette. 
Det er helt fantastisk hva man kan gjøre 
med gjøre med iPhone faktisk. Mye mer 
enn det folk er klar over. Et annet produkt 
som jeg har fått være med å utvikle er Be-
bot. Et produkt som også viser styrken til 
iphone ved å vise hvordan multi-touch 
kan brukes. Her finnes det også videoer 
på youtube hvor jeg viser hvordan dette 
programmet virket. (Til dere som har 

vil like. Med tanke på coverlåtene, det 
var noe som Mike tenkte på og som han 
ville gjøre. og det alltid spennende å høre 
hvordan en Dream Theater versjon av lå-
tene blir og de ble veldig bra. 

Dere skal lage en video til første singel fra 
skiva, a rite of Passage. Var dette noe pla-
teselskapet roadrunner foreslo eller var 
det noe dere foreslo?
- Det var noe vi visste vi ville gjøre for 
denne skiva. og vi har filmet den allerede 
faktisk! Vi dro til Brooklyn, New york og 
stedet lignet på en plass man tar folk av 
dage! Vi ble satt av utenfor en stor fabrik-

kbygning som brukes til filmformål osv. 
crewet var fra charlotte og vi brukte hele 
dagen. Det blir som vanlig mye venting 
men det var moro når vi begynte å spille. 
Jeg har ikke gjort så mange musikkvideo-
er før! Den første jeg gjorde var constant 
Motion videoen, så musikkvideo er fort-
satt noe nytt for meg. I hvert fall hadde vi 
det moro og det blir spennende å se resul-
tatet. Videoen skal være ferdig i slutten av 
april. Det som er morsomt er at alle våre 
sanger er altfor lang for videoformatet så 
vi måtte kutte den ned ganske mye. Det 
fungerer bra hvis man ikke kjenner den 
andre versjonen. Men hvis man kjenner 
originalen så er forskjellen stor. Selv det 
å lære spille videoversjonen er en utfor-
dring.

Hvem bestemmer hvilke deler som 
kuttes?
- Jeg var ikke der under den prosessen 
men jeg er sikker på at 
Mike og John Petrucci 
e r involvert.

Du var nylig 
på NaMM09 

messa. (National 
association of 

Music Merchants, 
årlig messe for 

mener John har blitt flinkere til å skrive 
tekster. Mike skrev teksten til to av låtene 
(a Shattered Fortress og Best of Times 
red anm.) og han også skriver bra. For 
John sin del så gikk han en litt annen vei 
denne gangen i forhold til forrige plate. På 
Systematic chaos var det mer fiction men 
på denne skiva er det inspirert av virkelige 
hendelser i tillegg til f. eks a rite of Pas-
sage som er mer politisk motivert og han 
er ikke redd for å skrive en låt om kon-
troversielle tema. Et annet eksempel på 
det er The Great Debate. og jeg tror ikke 
folk hører på Dream Theater for å høre på 
kjærlighetsanger. og Mike fortsetter med 
sin aa historie med a Shattered Fortress 
og The Best of Times er om Howard Port-
noy, Mike far som døde i vinter så den er 
veldig personlig

Du nevnte at Paul Northfield har forbed-
ret lyden på skiva, Hva legger du i det?
- Jeg mener selve instrumentene låter 
bedre enn de har gjort før. Trommene er 
knall, gitaren er topp, keyboardet likeså 
og bassen låter bedre enn på noe Dream 
Theater album og vokalen er god. Jeg tror 
at erfaringene fra tidligere har hjulpet oss 
frem til dette resultatet. Til og med mas-
teringen av skiva gikk mye bedre enn før 
og er veldig mye bedre enn mye av det 
som finnes på markedet. og vi krangler 
ikke lenger om hvem spiller høyest, vi leg-
ger all tid på selve musikken og jeg tror det 
merkes når man hører på skiva. 

Det som også er interessent er at det 
kommer en spesial utgave av plata med 2 
ekstra cder.
En med instrumentalversjon av hele skiva 
og en med 6 cover låter. Hvorfor gi ut 
dette?
- Vel, musikkbransjen har forandret seg 
mye i de siste årene og det er viktig å tilby 
noe mer. Sånn som instrumentalvers-
jonene slik at folk kan bruke dem i egne 
mikser osv. Det er bra å kunne si; her er 
låtene, bruk dem slik dere vil. og spe-
sielt med Dream Theater hvor 
mye handler nettopp om 
det instrumentale. Selv 
om James er en utro-
lig god sanger så er 
det mange der 
ute som vil høre 
musikken uten 
vokalen. Så 
vi synes det 
var god 
t i m i n g 
og noe 
f a n -
s e n 
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”Vi krangler ikke lenger om 
hvem som skal spille høyest”
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Notes on a Dream
I Podcasten vår annonserte Jordan 
rudess at han skulle komme med en so-
loskive hvor han kom til å gjøre Dream 
Theater-låter arrangert for piano. Denne 
er nå kommet, og er tilgjengelig på hjem-
mesiden hans: http://www.jordanrudess.
com/jr/store.html Denne platen består av 
en håndfull av ballader fra Dream Theater 
(og overraskende nok er det mange av disse 
som Jordan Rudess ikke har vært med og 
skrevet). I tillegg følger det med noen origi-
nale progressive låter for piano spesifikt for 
denne platen. 

Dette er utrolig vakre arrangement, som 
ikke nøyer seg med å gjengi originallåten, 
men selvsagt er det utbrodert med masse-
vis av finurligheter som på mange måter 
skaper nye verk som kan stå på egne ben. 
Jeg har alltid sagt at DT godt kunne brukt 
mer piano på platene, og her får jeg jo 
på en måte oppfylt ønsket mitt. Dette er 
mesterfulle verk som bør inngå i enhver 
Dream Theater samling med respekt for 
seg selv. Det er en nytelse å høre gamle 
ballader som Hollow years og The Silent 
Man, som omtrent hadde gått i glemme-
boken for min del, ikke fordi det er dårlige 
låter, men fordi det dessverre har blitt slik 
at det ikke er disse låtene som får æren av 
å bli med i spillelistene man lager når man 
først skal ha en time eller to på iPoden når 
man skal trene eller pendle til jobb. Her 
får man samlet disse i en frisk, ny drakt!

1. Through Her Eyes
2. Lifting Shadows Off a Dream
3. Perpetuum Mobile
4. The Silent Man
5 Another Day
6. Hollow Years
7. The Grand Escapement
8. The Spirit Carries On
9. Speak To Me
10. The Answer Lies Within
11. Collision Point
12. Vacant

The Dream Theater Keyboard 
Experience featuring Jordan Rudess

Ikke bare en sangbok, men en komplett 
opplevelse. Note-for-note keyboard 
transkripsjoner av ni keyboard-intense 
Dream Theater låter som spenner fra 
1992 til 2007, samt en mengde fantastiske 
konsert og bak-boardet fotografier gjeng-

Turneen begynner i Sverige på Sweden 
rock Festival i juni og fortsetter utover 
sommeren i amerika og Europa igjen til 
høsten. Får dere besøkt noen nye plasser 
denne gangen? Moskva er vel ny?
- Ja det blir min første gang i Moskva og 
første gangen for Dream Theater. James 
har vært der før da han spilt inn TSr. Vi 
skal også til Israel som jeg gleder meg til. 
og jeg vet fansen der gleder seg veldig. 
Det er alltid moro å besøke et nytt sted. 

Dere spiller i Tel aviv 16.juni med Ephrat 
som support. Dere har mange forskjellige 
supportband denne gangen. Neal Morse, 
Frost..
- Å Neal også? Hvor?

I Tyskland 23. og 24. juni..
- Så bra! Det visste jeg ikke faktisk! 

Er det Mike som velger ut support band?
- Ja, det er Mike. Da vi fikk informasjon 
om Progressive Nation så hadde jeg ikke 
hørt om Unexpect men likte virkelig det 
jeg hørte da jeg fikk spilt noe av deres 
musikk. Jeg spurte så Jon Petrucci om han 
hadde hørt om Unexpect og han sa at det 
hadde ikke han heller. Så ja det er Mike 
sin greie. og han liker å holde på med det, 
han får vist frem sine produsenttalenter. 

Hører du mye på de andre bandene og 
den typen musikk? Som opeth og Bigelf..
- Bigelf hadde jeg heller ikke hørt om 
faktisk og har nå bare hørt noe få sanger 
men du vet jeg hører egentlig ikke på sånn 

itt i full fargetrykk, og en personlig Q&a 
spørsmålssesjon med Jordan rudess, hvor 
han forteller detaljer om hans spillestil, 
og hvordan det er å spille og skrive sam-
men med de andre virtuosene i Dream 
Theater. og som om ikke det var nok, så 
har rudess skrevet spesielle øvingslåter 
før hver sang, som hver fokuserer på en 
spesifikk vanskelig teknikk brukt i den 
Dream Theater låten som følger etterpå. 
En samling som rett og slett alle fans bare 
må ha. 212 sider.
Titles: 
Blind Faith (Six Degrees of Inner Turbulence) 
Home (Metropolis, Pt 2: Scenes from a Mem-
ory)
Honor Thy Father (Train of Thought)
In the Presence of Enemies Pt. 1 (Systematic 
Chaos)
In the Presence of Enemies Pt. 2 (Systematic 
Chaos)
Lines in the Sand (Falling into Infinity)
Octavarium (Octavarium)
Space-Dye Vest (Awake)
Take the Time (Images and Words)
The Ministry of Lost Souls (Systematic Chaos).

musikk. Jeg hører mye på elektronika og 
den type musikk! 
Men for eksempel Porcupine Tree og Ste-
ven wilson lytter jeg på.. ( Jordan spiller 
på wilsons siste soloskive!)

Dere har også Zappa Plays Zappa, Pain 
of Salvation og Beardfish så fansen har 
virkelig noe å se frem til
-Ja det blir moro! Jeg tror vi treffer bra 
med Progressive Nation konseptet. Det 
er bra balansert. og det jobbes mye for å 
finne band som musikkmessig passer bra 
sammen. Noen ganger er det band som vi 
gjerne vil ha med som det ikke passer for. 
Men vi har mange bra med oss i år. 

Ja vi håper å se dere i Norge i høst igjen..
- En ting jeg må huske å nevne er at jeg 
er nettopp ferdig med et nytt soloalbum! 
Det heter Notes on a Dream og så snart 
coveret er klart så informasjon om det 
lagt ut. Det er et pianoalbum med mine 
arrangementer av Dream Theater låter! 

Er dette noe du har jobbet med samtidig 
som du har jobbet med den siste Dream 
Theater plata?
- Ja, det er noe som jeg hadde tenkt på 
lenge som jeg endelig fikk tid til. Det var 
faktisk en ide som min kone hadde for en 
tid tilbake så det var bra å få laget den. 
Det er i hovedsak de mest balladeaktige 
sangene jeg har brukt men det er også mye 
progressive pianospilling fordi jeg har for-
lenget noe og endret litt pluss 3 nye låter!
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Midt i romjulen ringte jeg Charlie Do-
minici for en samtale for vår andre pod-
cast. Mens han satt og koste seg med 
amerikansk fotball på tven, pratet vi 
løst og fast om hans soloprosjekt, og litt 
om gamle dager. Her følger intervjuet 
noe forkortet i forhold til hva man kan 
finne på podcasten. 

DTN: Det er en stund siden sist vi pratet 
med deg, det var vel i 2004, og mye har 
skjedd siden den gang. Du har blant an-
net gjort en konsert med Dream Theater?
CD: Mike fortalte meg om konserten i 
siste øyeblikk og jeg endte opp på scenen 
20kg for tung og ikke klar til å synge. Mike 
ringte en uke før og jeg sa oK! Var ikke 
klar for det i det hele tatt.
DTN: Hehe, men det gikk ganske bra for 
det?
CD: Vel, mange tror jeg gikk på scene bare 
fordi jeg ville tilbake til musikken. Det er 
delvis sant og ikke sant. Jeg hadde allerede 
begynt å skrive på trilogien, det var ikke 
slik at jeg bare kom opp med ideen der og 
da og begynte med innspilling i 2005. Jeg 
hadde tenkt på det og lekt med noen ideer 
på akustisk gitar med intensjon om å lage 
et album med et band, men jeg hadde ikke 
noe band, og like etter fikk jeg telefon fra 

Mike om å gjøre 2004-konserten. Men 
når jeg gjorde konserten fikk det meg til å 
føle at jeg savnet dette, selv om jeg allerede 
hadde savnet kreativiteten og skrivingen.

DTN: Ja, for du har ikke gjort noe innen 
musikk på en god stund?
CD: Jeg har gjort noe, litt her og der. Jeg 
har spilt en sang med min bror, han spiller 
blues og det er en sang på hans myspace-
side som jeg synger lead på. Det er ikke så 
mange som merker det, men det er meg 
og det er ganske forskjellig. Jeg har gjort 
mye forskjellig musikk i livet, progressiv 
metal er det jeg har gjort i det siste men 
når folk hører den første cd-en fra trilo-
gien blir de overrasket. Denne akustiske 
gitar/vokal folk/rock-aktige musikken 
var det jeg gjorde helt til å begynne med, 
når jeg var 13. På den tiden var det band 
som Led Zeppelin og The Doors som var 
veldig populære, og Bob Dylan var vel-
dig populær og det var det som fikk meg 
inn i musikken, den kreative delen med 
å skrive tekster og poesi som Bob Dylan 
og cat Stevens. Så det er en del av mine 
røtter og derfor tillot jeg meg å gjøre al-
bumet på den måten fordi jeg hadde erfa-
ring med den type musikk, og så hadde jeg 
ingen band og derfor var det også åpenlyst 
hvorfor jeg gjorde den første cd-en på den 
måten.

DTN: Du hadde såpass suksess med albu-
met at du fikk nok til å skrape sammen et 
band og gi ut to skiver til.
CD: Ja, men enste grunnen til at jeg had-
de noe suksess i det hele tatt er fordi jeg 
brukte åtte-ti timer om dagen foran pc-
en og prøvde å promotere for albumet, 
og jeg endte faktisk opp med mye bedre 
promotering for denne cd-en enn de to 
neste fordi part to og tre fikk ikke noe 
promotering fra plateselskapene utenom 
noen intervjuer jeg gjorde en måned el-

ler to før albumene ble sluppet. Jeg gjorde 
mye egenpromotering med den første cd-
en og som et resultat dukker den opp flere 
steder som part to og tre så vidt begynner 
å dukke opp.

DTN: Jeg har lagt merke til at du har vært 
ganske aktiv. Første gang jeg pratet med 
deg var i 2001 når du stakk innom Dream 
Theater-chaten, bare for morroskyld.
CD: Jeg pleide å gjøre det, men ikke så 
mye nå lengre fordi jeg er så opptatt med 
så mange ting, hver gang jeg er på data’n 
er det en million e-mail å svare, oppdatere 
websider, myspace, akseptere venner, fa-
cebook og alle forskjellige stedene så når 
jeg er ferdig ville jeg bare skru av maskina 
og gjøre andre ting. Jeg må finne tid til 
å gjør ting, som i dag. Det er vanskelig å 
få presset inn tid til å skru av alt og gjøre 
ting som dette intervjuet. Det er tøft å få 
til alt. Hvis det kun var musikk-karrieren 
ville det ikke vært så vanskelig, men det 
er så mye annet jeg må gjøre ved siden av 
for å overleve, betale regninger og det har 
vært mange rare hendelser i livet mitt det 
siste året, det har vært helt vilt. Jeg ingen 
mulighet til å stikke innom chatt-rooms 
som jeg pleide før.

DTN: Men det har hjulpet deg. Du har 
alltid vært lett å få tak når folk har stilt 
deg et par spørsmål.
CD: Ja, det ble en kul greie. Før jeg ga ut 
noen av trilogi-skivene pleide jeg å stik-
ke innom og bli mishandlet av Dream 
Theater fans. Men jeg trengte ikke å miste 
motet, jeg vet hvem jeg er og trenger ingen 
Dream Theater fan til å fortelle meg det. 
De kan tenke hva de vil, men det vil ikke 
forandre meg og hva jeg gjør eller hva jeg 
er i stand til. Folk kan ha sine kommen-
tarer og meninger men det var morsomt 
å se hvordan folk endret meningene sine, 
spesielt når part 3 kom ut men selv når 
part 2 kom ut stoppet folk opp og tenkte 
”hm, denne fyren suger ikke?”. Kankskje 
sugde jeg? Ikke vet jeg… Det er folk som 
sier at Dream Theater suger, at James La-
Brie suger. Hvordan kan man si at James 
LaBrie suger? Hvordan kan noen si det? 
Fyren er en stor vokalist.
DTN: Noen mennesker liker bare ikke 
stemmen hans.
CD: Jeg skulle gjerne likt å høre dem syn-
ge en tone.
DTN: Det er alltid noen metal-fans som 
hater denne type rock-tenor.
CD: Ja, folk som vil ha: yEaaaH… 
(skriker høyt)
DTN: Men det som var litt morsomt når 

Charlie Dominici Intervju du stakk innom før var at du virket som 
en Dream Theater fan? Du fulgte med på 
arbeidet deres og hørte på musikken.
CD: Vel, du vet, en ting er når du kjenner 
Dream Theater kun gjennom konsertert 
og intervjuer men det er annerledes når 
det en gang var ditt band. De var mitt 
band en gang og jeg kan aldri bli en fan. 
Jeg er et eks-medlem og jeg vet hva du 
mener når du sier jeg er fan, men det du 
kanskje egentlig mener er at jeg fortsatt 
liker Dream Theater, at jeg følger med på 
dem. og naturlig nok gjør jeg det, de er 
som en familie, jeg vil altid være nær dem. 
Men det har vært litt diskusjoner rundt 
mitt band som Mike kanskje ikke liker, 
om favorisering, og de sammenligner oss, 
kanskje litt for mye, noe han kanskje ikke 
liker. Men det er kun noens meninger, og 
som vi sier her i amerika; ”meninger er 
som rasshøl – alle har en”. og det er ak-
kurat det det betyr, det er kun en mening 
blant millioner av meninger. Men det 
som er realiteten, og ikke bare min me-
ning er at Dream Theater er et band med 
fem menn, tre som jeg tilbrakte mye tid 
med, men også James og Jordan som kom 
inn senere og som jeg har fått sjansen til å 
møte, og de er flotte mennesker og dyktige 
musikere. Jeg vil alltid følge med dem og 
være nær dem.

DTN: I 2007 deltok du 
på fire konserter og åp-
net for Dream Theater. 
Det må ha vært et kick 
å få vise fram musik-
ken din for Dream 
Theater fans?
CD: Ja, det var veldig kult. og det som 
var spesielt kult var at alle kjente låtene, 
det var ikke bare et åpningsband hvor 
folk lurte på hva søren denne fyren skulle 
spille. Det var ikke slik i det hele tatt, de 
kjente albumet, de kjente part 2. Vi møtte 
folk i køen før konsertene og i Kroatia var 
det kommet folk fra Serbia for å se Domi-
nici. Det var selvfølgelig bare et par styk-
ker og naturlig nok kom det tusener av 
mennesker for å se Dream Theater. Men 
selv blant dem var det mange som viste 
hvem vi var, de kjente albumet, låtene og 
de aksepterte oss allerede som et etablert 
band, noe vi absolutt ikke var, og vi er det 
fortsatt ikke i forhold til Dream Theater. 
Dream Theater har gjort 20 album på 20 
år og vi har gjort 3 på to og et halvt år, 
noe som i grunn er utrolig, men det var 
ikke lett.
DTN: Du har selvfølgelig mulighet til å 
ta tak i Dream Theater fans som kjenner 
deg helt tilbake fra when Dream and 

Day Unite
CD: Ja. Men uansett, de fleste som så ut 
til å kjenne oss kom for se Dream Theater, 
men aksepterte oss som et band og det var 
veldig hyggelig.

DTN: Har du planer om å dra på turné i 
nærmeste framtid?
CD: Vel, jeg pleier ikke å planlegge noe. 
Hvis jeg gjør det blir jeg skuffet. Jeg vet 
ikke hva som skjer videre. Jeg sitter her 
i San Diego og bandet mitt er i Italia og 
det er praktisk talt på andre siden av 
verden, og her sitter jeg og venter på hva 
som måtte skje. Men noe skjer innimel-
lom, som at folk har nominert albumet 
som beste progressiv metal på forskjellige 
internettsider. Vi vant til og med nr. 3 et 
sted, og jeg skjønner ikke at noen ikke en 
gang nevnte Dream Theater, det var rart. 
Men dette er igjen bare meninger, som jeg 
snakket om tidligere. Det er uansett ikke 
mye som skjer, ingen har tilbudt oss en 
turné. Jeg tror dette er et band som kan 
bli veldig berømt. Ikke vet jeg, jeg venter 
på litt royalties så jeg får betalt leia.
DTN: Dessverre er ikke progressiv metal 
akkurat noe pengemaskin. Men ser du 
framover og vil lage flere album?
CD: Igjen, jeg har ingen idé.

DTN: Men du tenker vel på å lage mu-
sikk?
CD: Jeg tenker på mye forskjellig men ak-
kurat nå har jeg ikke skrevet noe, jeg har 
funnet en ny måte å skrive på som er vel-
dig suksessfull for meg og det er at jeg ikke 
skriver noe hvis jeg ikke må. Jeg liker meg 
bedre når jeg får sperret meg selv inne i 
et rom og si; ”ok, skriv tolv sanger NÅ!”. 
Det bringer ut en djevel i meg, hva skal jeg 
skrive om, jeg vet ikke, jeg skriver om alt, 
alt som gjør meg sinna, alt som skremmer 
meg, alt jeg ikke hører andre skriver om.
DTN: Litt sånn som du gjorde på trilo-
gien?
CD: Ja, akkurat slik jeg gjorde det på trilo-
gien. Jeg må innrømme at jeg skrev om hva 
jeg hadde i hodet, hva jeg tenkte på, om hva 
jeg så rundt i verden, hva jeg trodde skjed-
de, hva som ville skje eller hadde skjedd på 
et tidspunkt og samlet alt sammen til en 
historie som kunne blitt en film. og det er 
det jeg prøver å få til med trilogien nå, å få 
laget en Hollywood film. Jeg prater med 

forskjellige 
folk om ma-
nus, manus-
skriving, jeg 
er jo i ca-
lifornia så 
jeg er på rett 
plass.

DTN: Det 
er en inter-
essant his-
torie du har 
skrevet, det 
er mange 
reaksjoner 
på den, som 
at vi kanskje 
er mindre 
g u n s t i g e , 
spesielt mot slutten?
CD: Du mener når folk blir fornærmet på 
grunn av det religiøse perspektivet?
DTN: Ja.
CD: Jeg liker den delen, jeg liker når folk 
blir fornærmet. Jeg vil fornærme dem for-
di det som fornærmer meg er når folk kan 
ta noe så viktig som sannheten og vri det 
om til deres egen fordel. Det er 40 eller 50 
forskjellige religioner der ute og alle sier 

noe forskjellig, så 
alle kan ikke fortel-
le sannheten. alle 
sier også noe likt 
men på forskjellige 
måter. og det er 
det jeg finner som 
likt jeg snakker om, 

den røde tråden som går igjen og er nær-
mere en sannhet. og så den dogmatiske 
skrivinga, prekenen, læringen og reglene i 
dagens religioner, samme hvor gamle eller 
nye de er, de alle ser ut til å være overfla-
diske og akseptable slik at folk lett kan si; 
”å, jeg vil følge det, hvis jeg følger det vil jeg 
ikke ta selvmord fordi det er imot min re-
ligion, jeg vil ikke drepe fordi det er imot 
religionen, men jeg kan drepe hvis det er 
for mitt land”. Jeg skjønner ikke den visjo-
nen. I bunn og grunn, det jeg finner i mitt 
hjerte, min sjel er ikke en religion, det er 
mer en spirituell måte å leve på og det er 
jeg prøver å leve etter. Jeg kan ikke en gang 
putte fingeren på hvordan religioner er, så 
når folk blir fornærmet når jeg sier det 
jeg tenker på blir det samme som en jøde 
som blir fornærmet når en kristen går i 
en kirke eller en buddhist blir fornærmet 
når en muslim kneler på et teppe. alt er 
det samme, en dårlig sosial oppførsel når 
det kommer til å bli fornærmet når noen 
andre sier sin mening.

”Jeg vil fornærme dem fordi det som fornær-
mer meg er når folk kan ta noe så viktig som 
sannheten og vri det om til deres egen fordel.”
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DTN: Jeg syns det var ganske morsomt 
når jeg hørte om en fyr som ikke ville høre 
på albumet ditt igjen når han fant ut hva 
det virkelig handlet om. 
CD: Hehe, akkurat.
DTN: Han digget musikken men bud-
skapet ble for tøft for han.
CD: Folk trenger av og til å bli vekket, og 
når jeg blir vekket er jeg som regel ikke 
i noe godt humør så kanskje det er det 
som er greia? Folk blir ristet og dyttet til 
de våkner og de setter ikke pris på det, de 
gjør opprør, de blir fornærmet eller såret. 
Det andre jeg liker når folk får sterke re-
aksjoner er jo at det er bedre enn å ikke 
få noen reaksjoner i det hele tatt. Det fin-
nes ikke noe som en dårlig anmeldelse så 
lenge de prater om det. Det er det samme 
som alle de åra jeg var ute av musikk-
bransjen, hvor folk pratet om meg, sa alle 
dumme ting om meg og stemmen min, 
utrangerte meg og framførelsen min i en 
tidlig Dream Theater karriere. Jeg elsket 
det. Folk pratet om meg, de glemte ikke 
hvem jeg var. Jeg brydde meg ikke om hva 
de sa. Noen sier til og med at jeg er ver-
dens største sanger, og jeg ler - jeg er ikke 

verdens største sanger, langt unna. og så 
er det de som sier at jeg suger og jeg ler 
av dem også fordi jeg vet at jeg ikke suger. 
Jeg er et eller annet sted mellom en som 
suger og verdens beste sanger, som alle 
stjernene. alle skal selvfølgelig få lov til å 
ha sin mening, men jeg liker det fordi de i 
det minste husker meg. og nå har de noe 
mer å huske meg for.

DTN: Det er en bragd å få gitt ut en tri-
logy av denne størrelsen på så kort tid?
CD: Takk, som jeg sa tidligere så var det 
ikke lett. Når vi ga ut part 2 i april 2007 
fløy jeg til Sardinia fire måneder etter for 
å skrive og spille inn part 3 og ble ferdig 
med denne samme år. Vi ga ut part 2, dro 
på turne i juni og juli sa jeg til plateselska-
pet at jeg ville spille inn part 3. De lurte på 
om jeg var seriøs og om jeg hadde skrevet 

ferdig albumet, og jeg sa ja. Men jeg hadde 
ikke skrevet noe, ikke et eneste ord. Jeg 
ville ikke skrive noe før jeg kom sammen 
med bandet, og når vi møttes satt vi i to 
dager og bare pratet. Vi snakket om hvor-
dan historien skulle avsluttes, hvordan 
musikken skulle være, tekstene osv. og 
så begynte vi å skrive musikken først. Jeg 
var mye mer involvert i melodiskrivin-
gen denne gangen, jeg ba Brian (Mail-
lard, gitar) om spille den delen her, den 
delen der og vi skrev musikken sammen. 
og så hadde jeg en råmix av låtene mp3-
spilleren, jeg sov på en madrass i studio og 
lå med musikken på øret klokken to om 
natta og kom opp med ideer til hvordan 
melodien skulle være og hvilken del av 

trilogien sangen var. Det var slik jeg skrev 
hele greia. Skrev alle tekstene til alle san-
gene samtidig i løpet av to til tre dager, så 
la vi på vokalene og det var det.

DTN: Så på part 3 var du mer aktiv med 
musikken når dere spilte den inn?
CD: Vel, med part 2 var School of Pain 
allerede skrevet når jeg fløy til Sardinia. 
Jeg hadde skrevet den på akustisk gitar. 
Det er derfor låta på albumet høres ut 
som en akustisk sang på begynnelsen. Jeg 
viste Brian introen på sangen note for 
note og vi videreutviklet låta sammen 
derfra. Naturlig nok så skriver jeg ikke 
Brians gitarnoter, jeg bare viser han de-
ler her og der og han utvikler det med 
sin egen stil, som han selvfølgelig er mye 
bedre til enn meg som gitarist. På part 2 
jobbet vi med sanger jeg hadde skrevet el-

ler delvis skrevet på forhånd, men på part 
3 var det annerledes, ingenting var skre-
vet.. Jeg tok virkelig en stor sjanse, for jeg 
kunne kommet tilbake med ingenting. Jeg 
brukte ti tusen dollar av mine egne pen-
ger på dette og hvis jeg ikke kom tilbake 
med noen ville jeg ikke fått kompensasjon 
fra plateselskapet. Jeg ville ikke bare ikke 
hatt noe, men også ha brukt alle pengene 
mine på kredittkort jeg ikke ville ha råd 
til. Så det var en stor sjanse vi tok, men jeg 
trodde på det…
DTN: og du klarte det.
CD: Ja, som jeg sa tidligere så liker jeg å 
skrive når jeg virkelig må skrive. Det jeg 
lærte med part 3 er at når jeg legger press 
på meg selv, det er da jeg gjør det best. 
Kanskje det er fordi jeg er lat og bare gjør 
det jeg må når jeg må.

DTN: Plateselskapet du er på er Inside 
out, det er bra selskap å være på når det 
gjelder distribusjon av progressiv metal?
CD: Ja, de gjør en god jobb der.
DTN: Men de er kanskje ikke store nok 
til å gi god nok support til turneer?
CD: Ja det er et problem. Bandet er ikke 
stort nok. Det er kanskje ikke så mange 
som vet det, men ofte må band som er 
oppvarmere betale selv for å spille, noen 
ganger ti tusen euro, andre ganger tjue tu-
sen bare for å varme opp for dette bandet.
DT: Men de får noe av billettinntektene?
CD: Nei, de betaler for å spille. Vi fikk 
faktisk betalt for å varme opp for Dream 
Theater. Kanskje fordi Mike og jeg er så 

gode venner, som en familie, vi fikk ikke 
betalt så mye men så vidt nok til ben-
sin til å kjøre mellom konsertstedene. 
Vi tjente litt på en konsert vi hadde selv, 
men pengene ble brukt til båtbilletter og 
andre utgifter. og pengene vi tjente med 
å varme opp for Dream Theater dekte så 
vidt utgiftene til transport. Men de fleste 
må faktisk betale for å spille, vi fikk spille 
og vist oss fram og det er det alt dreier seg 
om, å vise seg frem for folk som ikke vet 
hvem vi er.

DTN: Det må være hardt å være musiker 
i disse dager, hvor alle får tak i musikken 
gratis på internett?
CD: Det er ikke bare hardt å være musi-
ker i disse dager, men det er hardt å være 
hva som helst. Jeg vet ikke hvordan det er 
i Norge, men her i amerika er det mange 
arbeidsledige nå og folk har ikke bare råd 
til å kjøpe hus og biler som før, men de har 
heller ikke råd til cd-er, noen har til og 
med ikke råd til mat og klær. Noe kom-
mer til å skje i verden. Det er som jeg sier 
med trilogien min, at noe kommer til en 
slutt, et kokepunkt, det skjer nå. om en 
uke er det 2009 og om tre år er det 2012, 
det er da handlingen i part 3 foregår
DTN: Det er jo veldig interessant, Mayan 
kalenderen ender i 2012 og folk har laget 
mange konspirasjonsteorier rundt hva 
som kommer til å skje.
CD: Det er jo en film som blir laget nå 
som heter 2012, og jeg begynte med 
denne historien for tre år siden, så disse 
folk tar igjen det jeg holdt på med da. Jeg 
drev mye med research på internett, jeg 

studerte forskjellige religioner, 
filosofi og filosofer til trilogien 
for å prøve å få den så realis-
tisk som mulig, og mye av dette 
rundt 2012 og Mayan kalende-
ren kom stadig opp. Jeg prøvde 
å binde det sammen slik at folk 
kan si ”jeg tror ikke det er sant, 
men det kan være”. og hvis det 
viser seg å være sant så vil folk 
si ”oj, Dominici hadde rett, han 
viste det”.
DTN: og hvis det ikke skjer noe 
så kan du si at det bare var en 
historie. Begge utveier er dekket 
opp uansett.
CD: Hehe. og uansett vil folk 
si jeg er en drittsekk eller Gud, 
men det er jo bare deres menin-
ger.

DTN: Det er en ting jeg husker 
du fortalte meg for mange år si-
den angående Majesty symbolet, at det 
var du som lagde det?
CD: Ja, jeg tegnet det bilde. Jeg har fort-
satt originalen oppbevart sammen med 
andre verdifulle ting jeg samler på, det er 
ikke så mye igjen fordi jeg har solgt det 
meste jeg hadde for å få laget trilogien. 
Symbolet har faktisk aldri blitt endret, 
hver gang de bruker det er det fortsatt 
bare et fotografi av min originale tegning. 
Når jeg tegnet symbolet tok etter et bil-
det fra boka Mary, Queen of Scots som 
hadde et lignende symbol, men jeg endret 
mye på det og jeg flettet også inn mitt eget 
navn, hvis du ser nøye så kan du finne alle 
bokstavene i Dominici. Mike Portnoy ble 
ikke akkurat så veldig glad når han hørte 
om det der. Sorry.
DTN: Hehe, det er ikke så mange som vet 
om akkurat det der.
CD: Det er min måte å markere meg på. 
Bandet var tattoert på min arm, så jeg 
tenkte jeg kunne tattoere mitt navn på 
bandet.

DTN: Noe annet du har å si?
CD: Ja, jeg fortelle noe dere norske fans 
kanskje ikke vet. Når jeg sang i bandet, 
mens vi fortsatt het Mayesty og før vi 
fikk platekontrakt jobbet jeg for et selskap 
som arrangerte fester og bryllup. Jeg var 
orkesterleder og lot håret gro og begynte å 
se mer ut som en rocker, dette skapte pro-
blemer i bryllup og bråk for selskapet så 
jeg slutta. Jeg hadde en leilighet sammen 
med orkesteret, men flyttet ut derfra og 
trengte et nytt sted og bo. Samtidig flyttet 
John Myung ut fra et rom i Mikes hus så 
jeg flyttet inn der og jeg ville male rommet 

først, hadde ordnet med maling og plutse-
lig uten å si noe malte John Myung hele 
rommet! Jeg hadde ikke spurt han, han 
sa ingenting, han bare malte det. Jeg sa 
wow, takk, og han så på meg nikket med 
hodet og det lange håret og sa ”ikke noe 
problem”.

DTN: Du bidro med mye til Dream 
Theater-biografien også?
CD: rich wilson ringte meg og vi pratet 
på telefonen i tre og en halv time. Jeg for-
talte han masse, han ruller med opptak 
hvor jeg utleverer meg totalt, fortalt om 
meg selv når jeg var tolv Jeg vet ikke hva 
som skjedde, jeg måtte ha drukket for mye 
kaffe, jeg snakket i et om alt og han bare 
lyttet. Han må ha hatt mye å lese gjennom 
for hva han ønsket å ta med i boka, for det 
jeg ga ham var en bok i seg selv. Men jeg 
liker det, jeg har mye å si mye er bare sva-
da, men noe er også interessant. Han fikk 
med mye bra men utelot mye godt stoff 
også. Kanskje han skriver en bok til?
DTN: Boka er interessant lesning for 
de som ikke vet hele historien til Dream 
Thater.
CD: Ja. Kanskje jeg skal skrive min egen 
bok? Det hadde vært kult. Fortelle folk 
ting de aldri har hørt før.
DTN: Ja, det ville vært bra.
CD: Men det er noe med band, når de 
ikke er så berømte som de vil være så vil 
de ikke at alt om dem skal komme ut fordi 
de ønsker å bevare et offentlig image. Men 
når de blir virkelig stor så kan man for-
telle alt, fordi det er folk som vil vite alt og 
det ødelegger ikke bandets image. Det var 
mye som skjedde i bandet når jeg var med 
og jeg kan lett skrive en 5 cm. tykk bok.

”Folk pratet om meg, og da glemte de ikke hvem 
jeg var. Jeg brydde meg ikke om hva de sa.”

Intervju av Kim-Arthur, oversatt av Jan Ove Larheim
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i en flyulykke den kvelden. Hadde jeg 
ikke hatt den timen på skolen den dagen 
hadde jeg nok ikke gjort det samme og 
aldri fått sagt farvel til min mor. Derfor 
er denne tatoveringen så viktig for meg.” 

Portnoys har også tidligere i sitt liv 
opplevd tragiske hendelsen som kun kan 
beskrives som skjebnen. Portnoy fikk sitt 
første trommesett i gave av sin bestefar da 
han fylte 11 år. Samme dag fikk bestefaren 
hjerteinfarkt og døde kort tid etterpå.  

”Deretter fikk jeg mange tatoveringer med 
musikalske motiv. Jeg er en stor Beatles 

fan så jeg fikk laget en John Lennon 
tegning. Jeg er usikker på rekkefølgen av 
de neste tatoveringene men jeg husker at 
mine barns fotspor fikk jeg gjort like etter 
at de ble født. Melody i mai  ´97 og Max 
i mars´99. Det er vanlig å ta avtrykk av 
foten til nyfødte i USa og disse er fra da 
de var ca 10 minutter gamle. og siden jeg 
hadde mine barns fotspor på kroppen så 
måtte jeg ha noe for min kone Marlene 
også. Det ble kjedet og kulen som holder 
hjertet. Hun er den som holder meg 

på bakken så den tatoveringen er for 
henne. Den har også datoen for vår 10 års 
bryllupsdag.  

Så fikk jeg nok denne blekkspruten. I 
forbindelse med octavarium-turneen 
hvor alt dreide seg om tallet 8. En 
blekksprut passet godt for meg som 
trommis med armer og bein overalt. Det 
er rett og slett en blekksprut med mitt 
ansikt!”

Til tross for at Mike har et uvisst antall 
tatoveringer så har han ikke noe fast sted 
han går til.

”Nei alle er stort sett gjort på forskjellige 
steder. Det vil si, de første jeg fikk ble gjort 
hos den samme karen men siden har jeg 
fått de fleste laget mens jeg har vært på 
turne. Jeg liker å gå til ulike steder mens 
jeg er på turne, f.eks blekkspruten fikk 
jeg laget under Gigantour i atlanta. Jeg 
og bassisten i Megadeth fikk hver vår 
tatovering. 

Det tok lag tid å få laget blekkspruten. 
Totalt fire timer. To konserten og to etter. 
De første timenee gikk bra men etter 
konserten gjorde det skikkelig vondt på 
grunn av all trommingen.
Den hadde allerede begynt å hovne opp 
mens han gjorde den ferdig så det er nok 
den mest smertefulle tatoveringen jeg har 
fått. 

Jeg fikk også denne tatoveringen på 
hånda som symboliserer aa (anonyme 
alkoholikere) under Giganttour i New 
Jersey. Den markerer 5 år uten en dråpe 
alkohol eller dop. Jeg har nå vært edru i 
over 7 år og hvis fristelsen blir for stor så 
har jeg alltid denne for å minne meg på 
hvor viktig det er for meg å ikke drikke.”

Portnoy forteller villig vekk om sine nyere 
tatoveringer..
”  Den nyeste jeg har fikk jeg forrige 
sommer i cleveland. Min gamle 
trommetekniker Josè bor der og han 
besøkte oss på settet sammen med en 
god venn som gjorde denne tatoveringen. 
Det er coveret til King crimsons album 
”Larks tongues in aspic”. Jeg syns solen og 

Portnoy Ink!
Som sikkert de fleste av dere 
har lagt merke til så har Mike 
Portnoy fargelagt så godt 
som hele kroppen med ulike 
tatoveringer. Amir Djawadi tok 
en prat med Mike for finne ut 
mer om alle tatoveringene. 

”Den første tatoveringen fikk jeg i 1988 
da jeg var 21 år. Det var Dream Theater 
Majesty-symbolet. Jeg har sett hundrevis 
av denne tatoveringen over hele verden 
men det er bra å vite at jeg hadde den 
første. charlie Dominci har den andre! 
Vi bodde sammen i et hus vi delte på 
den tiden og da jeg kom hjem med min 
tatovering syns han den var så kul at han 
skaffet seg den samme 2 dager senere!”

Majesty symbolet eller Dream Theater 
symbolet er blitt er varemerke for 
Dream Theater og brukes flittig i alle 
sammenhenger. Fra platecover til 
websider og som nevnt, tatoveringer.

”Min andre tatovering er jeg ikke sikker 
på. Det er mulig det er lenken jeg har 
på ankelen. Min bror og jeg fikk dem 
samtidig i 1989. Etter det fikk jeg disse 
notene osv ved siden av majesty symbolet. 
Deretter var det nok hjertet fra Images 
and words. Det fikk jeg rett etter at 
Images and words var ferdig innspilt men 
før skiva kom ut.

Så kom mitt navn på japansk. Det fikk jeg 
laget under awake-turneen i Japan. Jeg 

hadde alltid ønsket å få en tatovering i 
Japan så mitt navn på japansk passet bra.”

På spørsmålet om Mike er sikker på at det 
er hans navn på japansk og ikke noe annet 
ler han.

”Kanskje det står ”dum amerikaner”? 
Neida, det er Mike eller Meiki som det 
utales i Japan. alle kaller meg Meiki i 
Japan nå på grunn av tatoveringen.”

Dream Theater har inkludert Japan 
på alle sine turneer siden Images and 
word og den japanske Dream Theater 
fanklubben heter carpe Diem. Klubben 
er noe mindre enn DTNorway men har 
vært med helt siden starten på 90-tallet. 

”Så fulgte carpe Diem tatoveringen. Du 
kan faktisk så vidt også se datoen jeg fikk 
tatovert inn. 11.16.84 (måned først). Det 
var da min mor døde. a change of Seasons 
og delen ”carpe Diem” handler om denne 
delen av mitt liv. Den dagen min mor gikk 
bort var jeg på skolen og hadde en leksjon 
om carpe Diem, det å sette pris på livet 
og det du har. Fordi man vet aldri når det 
er over. Det jeg lærte den dagen forandre 
livet mitt for alltid. Da jeg kom hjem fra 
skolen den dagen gav jeg min mor en stor 
klem før jeg gikk ut med mine venner, 
og fortalte hvor glad jeg var i henne. Det 
var siste gangen jeg så henne, hun døde 
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månen passet godt til alt det andre jeg har.

Max og Melody har også tegnet på meg. 
Max er veldig interessert i drager så han 
tegnet denne dragen og signerte den med 
”Max 8”. Han var 8 år da han tegnet den. 
Melody var 10 år da hun laget alle notene 
og hjertene rundt Images and words 
hjertet og signerte med DLG, Daddys 
little girl. Jeg syns er moro å tenke på at 
hvis jeg en gang får barnebarn så kan jeg 
vise dem disse tegningene og si ”dette 
tegnet din mor eller far da de var 10 og 
8 år!””

Portnoy har også selvsagt gitt plass 
til sine største helter og idoler fra 
musikkverdenen.

” På beina mine har jeg mine 5 største 
idoler. The Beatles med bilder fra yellow 
Submarine, Led Zeppelin, The who, Pink 
Floyd og Frank Zappas bart!
Det neste jeg har lyst å få gjort er en 
tatovering med mine to hunder!”

Portnoy forteller videre hvor annerledes 
det er nå enn det var på 80-tallet hvor 
nesten ingen hadde tatoveringen. Hvis 
man ser gamle musikkvideoer fra den 
tiden med Metallica, anthrax, Slayer osv 

så hadde ingen av dem tatoveringer. Den 
gangen var det stort sett bare ozzy og Flea 
fra red Hot som hadde dem. Nå finnes de 
overalt. Det er til og med realityserier om 
tatoveringer! 

” Folk forventer at jeg har tatoveringer 
i den jobben jeg har. Selv når jeg går på 
foreldremøter med mine barn så syns 
ingen det er rart eller merkelig. Det ville 
vært rart om jeg ikke hadde det. Blått 
skjegg og kroppen full av tatoveringer!”

I USa er det 18-års aldersgrense for 
tatoveringer og Portnoy ser ikke bort fra 
at barna vil ha enge tatoveringer når de 
blir gamle. De har tegnet tatovering for 
sin far og vært med utallige ganger når 
Mike har fått sine tatoveringer gjort. 

” Tatoveringer gir deg et minne for livet 
og det er et slags fotoalbum på kroppen. 
Denne er fra australia, denne er fra Japan 
osv. Jòse min gamle trommetekniker 

fikk nettopp laget en Dream Theater 
tatovering nettopp fordi Dream Theater 
var en stor del av hans liv. Selv om han 
ikke jobber for meg lenger. og charlie ser 
på sin Dream Theater tatovering som et 
fint minne fra tiden med Dream Theater.”
 
Portnoy anbefaler på det varmeste 
tatoveringer og har fortsatt plass igjen til 
flere. Vi venter spent på hva som blir den 
neste?
 
Intervju og foto: Amir Djawadi
Oversatt av John Raaness etter tillatelse 
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I tillegg til Dream Theater er Jordan aktiv 
også som soloartist. Hans siste soloskive 
er ”The road Home” som kom ut i fjor. 
DTNorway slo av en prat med Jordan for 
å høre om hans siste soloprosjekt og om 
hvordan Systematic chaos ble til:

JR: Vi spilte inn Systematic chaos i vårt 
vanlige format, vi flytta alt utstyret inn i 
studio og begynte å jamme, skrive og spille 
inn. Vi ser på låtskrivinga og innspillinga 
som en og samme prosess, det er det som 
fungerer best for oss. Vi gjorde ett unntak 
når vi gjorde Train of Thought. Da øvde 
vi først inn låtene i ett eget studio mens vi 
spilte inn skiva i et annet.

Når vi er installert i studio så begynner vi 
å dele ideer med hverandre og dette blir 
til musikk! Mike pleier alltid å holde rede 
på ideene og låtene mens vi skriver, han er 
som en lærer med tavle og greier! Men det 
er veldig nyttig spesielt for de lange låtene 
som har mange forskjellige partier. Så det 
er faktisk Systematic chaos i studio!

DTN: Hvordan var de å gå i studio uten 
en platekontrakt?

JR: Det var helt greit, vi visste noe kom 
til å falle på plass uten helt å vite hva så 
det var helt problemfritt og det gikk bra til 

slutt! (Dream Theater signet avtale med 
roadrunner records red anm.)

DTN: Hvilke nye instrumenter bruker 
du på Systematic chaos?

JR: Jeg brukte mange forskjellige i studio 
inkludert min MiniMoog som noen av 
dere sikkert hatt sett. Som alltid brukte 
jeg min Korg oasis, roland Fantom og 
Xr rack. Jeg brukte også roland VP-550 
og en av mine favoritter Korg radias som 
er et lite rack med masse lys! Den bruker 
jeg nå også live. Jeg bruker også masse 
forskjellig programvare og da spesielt 
programvare fra Native Instruments. Jeg 
bruker også mange forskjellige samples 
som kan høres på Systematic chaos. 

Det er som en stor instrumentfest for 
meg i studio! Når det kommer til å det 
å spille live så er det veldig forskjellig fra 
å spille i studio. Jeg bruker mye tid på å 
programmere for det jeg må gjøre er å 
forminske et rom fullt av utstyr ned til 
min Korg oasis. Jeg har også roland 
V-Synth, continuum og en Zen riffer 
som er et keyboard med bærerem slik at 
jeg kan bevege meg rundt på scenen. Det 
siste som har kommet til er en Memotron 
noe som kan minne litt om Mellotron. 

DTN: Du har litt mer frihet med Zen 
rifferen. Var du litt sjalu på de andre gutta 
som kunne bevege seg fritt på scenen?

JR: Det er moro å være litt friere og alle 
vil ha det gøy på scenen! Det begynte med 
bevegelige keyboard stands og nå Zen 
riffer så det er helt klart moro for meg å 
komme frem på scenen og rocke! Egentlig 
syns jeg den gamle ”key-tar” greia er litt 
teit men når jeg så Zen rifferen tenkte 
jeg at denne er skikkelig kul og de andre 
gutta i bandet likte den godt også. Den 
er også lett å bruke for den synces med 
V-synthen.

DTN: På soloskiva, The road Home 
gjør du cover av Tarkus. Hvorfor akkurat 
denne låta?

JR: Tarkus er en av de låtene som har 
inspirert meg mest i min karriere. Jeg 
hørte den mens jeg enda spilte mye 
klassisk musikk og den kraften som 
bruken av synthesizer sammen med 
hammondorgel utgjør imponerte meg 
virkelig. Jeg hørte på låte om og om igjen 
og den gav masse ny energi til meg. Jeg 
gikk på Julliard på den tiden og pleide å 
snike meg unna i friminuttene mellom all 
klassisk musikk for å høre på musikk jeg 
likte bedre og mye av det jeg selv hadde 

jordan rudess Intervju september 2007 oslo

“Tarkus er en av de låtene som har 
inspirert meg mest i min karriere”

skrevet hadde progressive elementer og 
jeg visste ikke at det fantes band som også 
hadde mye keyboard i musikken. 

Så jeg følte det var riktig å ta med Tarkus 
siden skiva er en reise tilbake til mine 
røtter. Keith Emerson er jo en av de største 
keyboardspillerne som finnes. Sound 
chaser (yes) er også en av mine favoritter. 
Patrick Moraz leads på keyboard er bare 
fantastisk med en utrolig følelse. Så når jeg 
gjorde min versjon så prøvde jeg å kopiere 
noe av det han gjorde samtidig som jeg la 
til noe av mitt eget. 

Genesislåta (Dance on a 
Volcano) var også selvskreven. 
Jeg har lært mye av Genesis 
og Tony Banks. De hadde en 
særegen sound og Dance on 
a Volcano var helt klart en 
favoritt. Da jeg begynte å høre 
på Genesis var rundt den tiden 
de gav ut Trick of the Tail og 
følgelig hørte jeg mye på den 
skiva.
Gentle Giant likeledes og jeg 
er fortsatt stor fan av disse 
bandene i dag.

DTN: Disse bandene var ikke 
veldig berømt på den tiden..

JR: Nei det var et slags 
undergrunnsmiljø for 
progressiv rock så jeg tenkte at 
å ta med disse låtene på ”The 
road Home” ville være kult for 
de som visste om disse bandene 
og for de som ikke vet hvem 

disse bandene er vil det være en god måte 
å lære litt om historien for progressiv rock 
og høre musikken som har betydd mye 
for meg. Jeg har også tatt med 
en pianosolo med noe kule 
referanser til ulike band. 

Du finner også et spor som 
heter Piece of the Pi som egentlig var 
tiltenkt Dream Theater men siden Dream 
Theater hadde veldig mye låtmateriale 
så ble denne valgt bort siden det var et 
solospor. Men nå hadde jeg altså sjansen 

til å ta den med på ”The road Home” slik 
at alle kan høre den. 

DTN: Du hadde mange gode artister 
med deg på skiva?

JR: Ja mange dyktige artister. Det er 
alltid vanskelig å få det til å passe for alle 
sammen. rod Morgenstein er alltid der 
for meg og han en av de beste trommisene 
i verden i mine øyne. Kip winger er som 
alltid pålitelig både på gitar og også på 
vokal. Han sang på de fleste låtene. Nick 
D’Virgilio (Spocks Beard) bidro også 
på noen låter sammen med Kip. Steven 
wilson (Porcupine Tree) sang første del 
på Tarkus. Neal Morse sang på Dance 
of the Volcano og han høres mer ut som 
Peter Gabriel enn Peter Gabriel selv! 

På gitar brukte jeg Marco Sfogli, kjent 
fra James LaBries skive Elements of 
Persuasion og ricky Garcia (LaFee). 
Begge veldig dyktige og talentfulle unge 
musikere. og til slutt ron ”Bumblefoot” 

Thal. (Guns N`roses). Han har en 
særegen måte å spille på og jeg er veldig 
glad for at han kunne stille opp.

DTN: Sounden på skiva er veldig tro 
til originalene men med nye 
elementer

JR: Ja det er en interessent 
miks. Jeg beholdt stort sett 
notene og forandret kanskje 
sounden noe samtidig som jeg 
la til nye partier i stedet for å 
forandre originalpartiene for 
mye. Jeg mener det er en god 
balanse mellom egentolkning 
og cover.

Til slutt vil jeg bare minner 
dere alle på å sjekke ut www.
jroc.us hvor jeg legger ut 
massevis av lydspor osv fra 
mine soloprosjekter og Dream 
Theater hvor dere kan lære mye 
og se hvordan de ulike partiene 
spilles! 

Følg med på Jordans blogg på 
www.jordanrudess.com. Der 
finner du stadig nye klipp fanget 
opp med Jordans iPhone!
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I Mike Portnoys egne ord; 
Å endelig lese denne boken 

har vært en utrolig følelsesladet 
opplevelse og en historisk reise 

for meg. alt er fortalt på godt og på 
vondt!

rich wilson har klart å gjenfortelle Dream 
Theaters historie så langt på en interessent 
og fengende måte. Det er ikke en bok om 
sex drugs og rock and roll men heller 
en bok om Dream Theaters  kamp for å 
beholde sin musikk og integritet, deres liv 
og profesjonelle karriere.

rich har på en utrolig 
måte klart å  spore 
opp nesten hver eneste 
person som har hatt noen 
betydning for Dream 
Theater siden den spede 
begynnelse for over 20 
år siden. alt fra tidligere 
bandmedlemmer, selv 
om en av dem fortsatt 
ikke vil ha noe med 
Dream Theater å gjøre og 
lot seg ikke intervjue for 
boken, til produsenter, 
managere, venner, og 
til og med folk som 
selv bandet ikke har 
snakket med på over 15 
år! (Stephen Michael 
Stone!)

For dere som ikke 
kjenner rich wilson 
så kan vi nevne blader 
som classic rock, Metal 
Hammer, records 
collector, record Buyer, 
Discoveries og rock 
Hard! rich har skrevet om rock så lenge 
han kan huske og dette er hva han selv sier 
om “Lifting Shadows”:

-”For en gangs skyld så var jeg faktisk med 
fra starten av. I England så hadde vi på 

slutten av 80-tallet en radiokanal som 
pumpet ut rock hver eneste fredag 

og lørdag kveld. Tommy Vance 
og alan Freeman var gutta bak 

spakene. Jeg husker ikke hvem 
av de to som spilte Dream 

Theater først eller hvilken 
sang det var men jeg 

husker at jeg ble 

fullstendig frelst fra første sekund og jeg 
har verdsatt deres musikk høyt siden. 
Dream Theater er kanskje ikke så full av 
suksess eller skandaler som for eksempel 
Mötley crue eller så stor skadestatistikk 
som Def Leppard men likevel veldig 
interessent og fengende. Når du ser på all 
motgang bandet har møtt,  motgangen 
fra musikkbransjen, deres utradisjonelle 
musikk så er det litt av en bragd at de 
har overlevd i så mange år. Når man 
i tillegg ser på hvor forskjellige de 5 
bandmedlemmene er så er det rett og slett 

imponerende!

For å samle inn materiale til boken så 
ville jeg snakke med så mange som mulig 
som har hatt noen innvirkning på Dream 
Theater.  Jeg lot de fleste jeg har snakket 
med fortelle sin historie uten for mange 
ledende spørsmål og analyse fra min siden. 
Det er faktisk de folka som var tilstede da 
de ulike hendelser fant sted som best kan 
gjenfortelle det! Viljen til å stille opp og 
den entusiasmen jeg opplevde fra alle jeg 
snakket med og intervjuet sier sitt om hvor 
høyt bandet er ansett i musikkverdenen! 
Jeg fikk snakket med alle jeg ville med ett 

unntak. Så hvis noen treffer 
Kevin Moore så hils han 
fra meg å si at han får sjansen 
igjen når boka skal redvideres 
for versjon 2! Å skrive boka har 
for meg personlig vært givende og 
inspirerende og det var viktig for meg at 
boka hadde en bra innpakning og ikke et 
billig pocket format. 

Det høres kanskje ut som en klisje men fra 
en fan til en annen; jeg håper virkelig du 
vil like å lese boka like mye som jeg likte å 

skrive den!”
Portnoy utrykker selv 
at sammenlignet med 
dokumentaren han hadde 
satt sammen Score dvden, 
som han forøvrig var 
veldig fornøyd med så er 
dette den virkelige hele og 
fulle historien om Dream 
Theater!

Dette er det ultimate 
lesestoff for deg som er 
Dream Theater fan. Selv 
som musiker og ikke 
nødvendigvis som Dream 
Theater fan så er denne 
boken et fantastisk stykke. 
Kampen for å overleve i 
en korrupt bransje som 
prøver å forme musikken 
til det de høye herre 
mener er riktig samtidig 
som gutta kjemper for å 
få frem bandets visjon 
og ikke minst kampen 
innad i bandet.  En kamp 
som flere ganger nesten 
ble bandets bane men 
som gjennom musikken 

og troen på hverandre tar dem igjennom 
alle faser av livet.  og husk, dette er bare 
historien så langt..

Boka kommer i to deler. “Images” 
inneholder som tittelen tilsier bilder fra 
hele Dream Theaters historie. “Images” 
er delt inn i flere deler som stort 
sett sammenfaller med Dream 
Theaters utgivelser. Det er en 
vanvittig samling bilder rich 
wilson har satt sammen 
med god hjelp fra bandet 
selv men også i stor grad 
fra fans verden over. 

Lifting Shadows -Drem Theater biografi
av rich wilson - anmeldelse skrevet av John raaness

Spesielt de som er innvolvert i de ulike 
fanklubbene har bidratt med stort sett 
alt det de har av bilder, aftershow passes, 
billetter, plakater osv. Til hver del er det 
også skrevet et forord som bakgrunn 
for den tidsepoken bildene som følger 
representerer. Dette gjør at det er mye 
lettere å følge historien til Dream Theater 
etterhvert som man blar seg gjennom 
boka.
De siste sidene er viet turnehistorie, 
diskografi og bildekreditt.
“words” innholder Dream Theaters 
biografi. 

Denne er delt inn i de samme kapitlene 
som “Images”. Dette gjør at man kan lese 
igjennom “words” og samtidig på bildene i 
“Images” noe som gjør den 
totale leseropplevelsen 
veldig illustrert og god. 
Jeg skal ikke ta for meg 
innholdet boka i detalj 
men noen utdrag svil 
jeg komme med. Dette 
første utdraget er et sitat 
som Dream Theaters 
tidligere produsent 
David Prater kom med 
etter beskyldninger fra 
Mike Portnoy om at 
skarptrommelyden på 
Images and words gjorde 
plata helt uhørbar: “-vel 
Mike jeg vet akkurat hva 
du føler, alle platene du 
har laget uten meg bak 
spakene er enda mer 
uhørbare og de ble jo 
akkurat slik du ville ha 
dem. Det er en smakssak 
Mike, du hadde din sjanse 
og tallene viser at du feilet 
stort! 

Du har til og med brukt 
samme studio, den 
samme teknikeren, en 
mixer i verdensklasse på 
nesten hver eneste skive og det høres ut 
som en kinsesisk brannøvelse! Mike din 
utakknemlige lille jente, hvis jeg kunne 
holde kjeft i 13 år hvorfor kunne ikke du? 
Visste du forresten at basstromma di også 
var trigget? Jeg har ikke hørt deg klage 
på den? atlantic demoen hadde også 
helt identisk trommelyd om Images and 
words og du har heller ikke klaget på den. 

Det var mange grunner til at jeg trigget 
skarptromma di. For det første hørtes 
den helt bedriten ut. Det var umulig å 

holde en jevn lyd på den uten å konstant 
justere faderen. Dessuten var spillinga 
di så uryddig. Mike Portnoy spiller slik 
Mike Portnoy vil. Du sier du har dine 
grunner til dette men jeg mener det er 
fordi du vil til stadighet overgå din store 
helt Neil Peart og vinne hver eneste 
konkurranse som finnes!” 

Dream Theater er stort sett rolige karer 
som sjelden tyr til mer en store ord når 
de skal forsvare sin mening men i Fergus 
Falls i minnesota i 1993 gikk det litt 
lenger. James LaBrie forteller: “-Vi satt 
i baren på hotellet,  hørte på et lokalt 
band spille og slappet av. Bandet ville ha 
oss med på scenen så gikk opp og begynte 
å spille med dem. Det er verdt å nevne at 

dette var en plass hvor ser stygt på folk 
med langt hår. Så vi sto ikke så veldig høyt 
i kurs. Mens vi spilte så filmet som vanlig 
Mike. Han dokumenterte alltid hvor vi 
reiste og hva vi gjorde. Det om skjedde var 
at en av jentene ikke likte at hun ble filmet 
og bad Mike fjerne kameraet. Henne 
kjæreste fulgte opp med å be Mike dra til 
helvete. Mike svarte med samme mynt og 
før vi visste ordet av det så var vi midt i 
et barslagsmål! Han som kjørte lysene for 
oss på scenen fikk ei flaske i hodet og da 
tok alt virkelig av! Jeg husker jeg dro til en 

svær kar, jeg var bare så full av adrenalin 
da alle de lokale heltene kom for å banke 
oss opp! Politiet var raskt på plass men det 

stoppet ikke meg i å hoppe 
mellom to politikonstabler 
for å banke opp en annen 
stor kar. Politiet ville kaste 
meg i fengsel men heldigvis 
reddet vår toumanager 
dagen. Mike har faktisk det 
hele på video! Vi fikk beskjed 
om å komme oss ut av byen 
innen neste morgen ellers 
ble vi satt i fengsel!”

Det du trodde du visste om 
Dream Theater er bare en 
brøkdel i forhold til hva 
du kan lese i “words”. Med 
Lifting Shadows følger 
det også med en cD satt 
sammen av Mike Portnoy. 
Dette er innholdet på denne 
cD-en:  
1. ANOTHER WON (1985)
(Original Instrumental Berklee 
Demo), 2. TWO FAR (1986)
(1986 Majesty Demo), 3. STATUS 
SEEKER (1988)(Radio Remix),4. 
DON’T LOOK PAST ME (1990)
(Vocalist Audition Demo),5. 
UNDER A GLASS MOON (1993)
(Live At The Marquee Outtake),6. 
CAUGHT IN A WEB (1995), 

(Live on BBC Radio One), 7. YOU OR ME (1996), 
(1996 Demo), 8. BURNING MY SOUL (1998), 
(Once In A LIVEtime Outtake), 9. THROUGH 
HER EYES (1999), (Original “Long Titanic” 
Arrangement), 10. YOUR MAJESTY (2002), (Live 
in Paris), 11. METROPOLIS (2004), (Live in Los 
Angeles)

Lifting Shadows er det ultimate lesestoff 
for alle Dream Theater fans og bør finnes 
i enhver bokhylle. Hvis du ikke har den 
allerede så løp og kjøp!
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Transatlantic flyr igjen. 
Prog rock supergruppen gjenforenes for 
et nytt studioalbum, med mulig sen 2009 
utgivelse planlagt.

Transatlantic består av Mike Portnoy 
(Dream Theater), Pete Trewavas (Maril-
lion), roine Stolt (The Flower Kings) og 
Neal Morse (ex-Spock’s Beard), har blitt 
gjenforent etter 7 års pause for å arbeide 
med en ny studioskive. 

Bandet begynte arbeidet tidlig april i 
nashville, og det er forventet at de gir ut 
albumet ved årets ende hvis alt går som 
planlagt.

Transatlantic har tidligere gitt ut to stu-
dioalbum med fantastisk kritikermotta-
gelse og en stor fanskare: fra 2000, SMPTe 
og fra 2001, Bridge across Forever. Ban-
det turnerte etter hver utgivelse med en 
amerikansk turne i 2000 og en europeisk 
turne i 2001, og ga ut Live DVD og cD fra 
begge turneene før de gikk hver sine veier 
på en ubestemt pause som varte ut nesten 
hele tiåret.

Dette gleder vi oss alle enormt til!

korte små Nyheter
charlie Dominici har gitt ut siste platen 
i o3 triologien. En solid prog metal skive 
som bør sjekkes ut.

I tillegg til norgeskonserten i høst, så drar 
også Dream Theater ut på en sommer-
turne med festivaler, samt en Progressive 
Nation turne i august i nord amerika, 
hvor de tar med seg Zappa Plays Zappa, 
Beardfish og Pain of Salvation.

Dream Theater har også gitt ut en ny 
dvd, chaos in Motion, en 3 cD og 2 
DVD utgivelse med låter fra ulike kon-
serter rundtom i verden. DVDen er mer 
i form av en hjemmevideo, med mange 
intervjuer, backstage-reportasjer m.m. 
DVDen er basert på de kamera og oppsett 
som Dream Theater benytter på en vanlig 
konsert (samt noen andre kilder), derfor 
er ikke kvaliteten lik Score eller Budokan, 
men det gir det en mer autentisk følelse. 

og om det ikke var nok, så har Dream 
Theater fått flere låter ut i spillverdenen. 
I rock Band 2 kan man finne Panic at-
tack på spill-dvden, og i tillegg kan man 
kjøpe constan Motion som DLc. I Gui-
tar Hero world Tour finner man Pull Me 
Under. En drøm for alle Guitar Hero/
rock Band elskere.

James LaBrie er å finne på en ny plate med 
et band som heter roswell Six. Prosjektet 
ble startet av en forfatter, Kevin J. ander-
son (kjent for mange Star wars og Dune 
bøker, samt sin egen serie Saga of Seven 
Suns). Han skrev en historie, Terra Incog-
nita, som han så la opp tekster til sammen 
med sin kone. Dette har Erik Norlander 
(rocket Scientists) skrevet musikk for, 
og Lana Lane bidrar med den kvinnelige 
vokalen. LaBrie har vokalen på tre låter. 
Michael Sadler fra Saga og John Paine (ex-
asia) bidrar også med vokal.  

Derek sherinian
molecular heinosity

Derek Sherinian har gitt ut en ny plate, 
med navn Molecular Heinosity. Denne 
platen er skrevet sammen med Virgil 
Donati (samarbeidsmannen fra Planet 
X), og har gjesteopptredener fra Zakk 
wylde, Tony Franklin, Brian Tuchy, 
Virgil Donati og rusty cooley. 
Dette er således en blanding av den 
friske fusion metalen vi har møtt på i 
Planet X, og den mer vanlige prog met-
alen vi har møtt på i Derek Sherinians 
egne solo-album. Her finner vi også 
låter som går enda mer mot metal enn 
noen gang tidligere fra Derek. Dog 
finner vi også (dessverre) nok en låt 
med Zakk wylde på vokal.

For de som digger Planet X så vil det 
nok glede mange at Tony Macalpine 
igjen er med i bandet, og de er klare 
for å begynne på ny plate til høsten! og 
som ikke det var nok, så er Derek på 
utkikk etter å starte et helt nytt prog-
metal band. og Derek vil også være å 
finne på en plate med et nytt band kalt 
relocator. 

osI
blood

Kevin Moore og Jim Matheos valgte å 
ikke benytte Mike Portnoy på den nyeste 
oSI skiven. Istedet har de valgt å benytte 
Gavin Harrison fra Porcupine Tree på 
trommer. Dette er den tredje oSI platen 
fra duoen Moore/Matheos. 

Platen ble skapt via e-post utvekslonger, 
hvor Matheos sendte ideer til Moore 
som raffinerte de og sendte resulta-
tet i retur. Det hele har resultert i en 
salig blanding av rock, prog metal og 

elektronisk musikk. Selv med forskjel-
lig musikksmak så har begge akseptert 
hverandres ideer, og latt ting utforme 
seg fritt. Moore, nå kjent for sin forkjær-
lighet for elektronisk musikk og utnytting 
av samplere for å dele opp ideene som 
kommer i smådeler for å restrukturere 
de drastisk, har fått utfolde seg, men 
samtidig har Matheos fått komme med 
sine tunge prog metal baserte riff. 
og det hele er drevet av en svært sterk 
rytmeseksjon med Gavin Harrison på 
trommer. I tillegg har Mikael Åkerfeldt 
fra opeth bidratt med gjestevokal på en 
låt.

liquid Tension 
experiment
live box set

“originalt så var intensjonen min å ta 
opp flere opptredener for så å kombinere 
disse i en kompilasjons-cD/DVD utgiv-
else. Men når jeg så gjennom tapene, så 
ble det svært tydelig av New york city og 
Los angeles-showene sine opptak begge 
hadde svært forskjellige perspektiv over 
showene vi gjorde, hver med deres egne 
personligheter og hver med sin sjarm (og 
sine skavanker).

New york city showet var i stor grad et 
høyt, bråkete lite klubbshow med mye 
energi fra publikum, og Los angeles 
showet var mye mer polert, en pustende 
teater-opplevelse (som ga en mer avslap-
pet presentasjon). 

Så til slutt bestemte jeg meg rett og slett 
for å gi begge showene ut i deres helhet. 
Det er ikke ofte folk vil ha sjansen til 
å oppleve Liquid Tension Experiment 
Live, så hvorfor ikke tilby dere sjansen til 
å se og høre oss i begge settinger. og selv 
om setlistene er de samme, så kan man 
høre noen veldig små forskjeller (og også 

noen helt tydeligve forskjeller) fra en 
opptreden til den andre.” - Mike Port-
noy

LTE bokssettet er den ultimate souve-
nieren fra Liquid Tension Experiment 
sitt tiende gjenforeningsturné. I denne 
pakken finner man både Nyc og La 
showene i sin helhet, så vel som Liquid 
Trio Experiment 2 cDen og to bonust-
ing som ikke blir utgitt utenfor dette 
bokssettet - Blu ray utgave av Live In 
La, og en bonus cD med alle impro-
visasjonene fra de andre LTE 2008 kon-
sertene.

Denne deluxe-utgaven er i begrenset 
antall, og er kun tilgjengelig på en “first 
come, first serve” basis. Det vil bare bli 
utført et opplag, og når dette opplaget 
er borte, så er det borte for alltid. Du 
kommer til å angre om du ikke får med 
deg denne fantastiske samlerutgaven.

Innhold: LTE Live In NYC (2 CD)
LTE Live In NYC (1 DVD)
LTE Live In LA (2 CD)
LTE Live In LA (1 DVD)
LTE Live In LA (1 Blu-ray)  Available only 
in the boxset
LTE Bonus Disc (1 CD)  Available only in 
the boxset
Liquid Trio Experiment - When the Water 
Breaks: Live In Chicago (1 CD)
24 Page Booklet

Her kan man finne låter som acid rain, 
Biaxident, when The waer Breaks, 
Paradigm Shift, another Dimension, 
State of Grace, Universal Mind med 
flere. I tillegg er det selvsagt flust med 
improvisasjoner og soloer. Den ene 
disken består av et show hvor Jrs key-
board gikk i stykker, så her får man en 
hel cD av improviserte verker, og vi 
får oppleve medlemmen bytte instru-
menter seg imellom.  

Roswell Six
Terra Incognita: Beyond the Horizon

Undertegnede har en temmelig stor fascina-
sjon for fantasy og science fiction, og da spe-
sielt i bokform. Da det ble klart at en av mine 
favorittforfattere hadde kommet opp med 
ideen om å gjøre et musikalsk prosjekt basert 
på en ny fantasy-serie han jobbet med ble jeg 
mildt sagt begeistret. 
Terra Incognita er en ny bokserie Kevin J. 
anderson fikk ideen til etter at han hadde 
sittet lenge og studert coveret til Kansas sin 
plate Point of Know return. andersons lit-
teratur har alltid vært sterkt inspirert av pro-
gressiv rock, og denne gangen har han altså 
fått oppfylt en drøm om å skrive historien til 
en episk rock cD. Med seg på laget har han 
fått et knippe av profilerte utøverne innen 
progressiv musikk.  James LaBrie, Michael 
Sadler (ex-Saga), Lana Lane og John Payne 
(ex-asia) innehar de fire viktigste rollene på 
cD-en som følger et av plottene i den første 
boken i serien. 
Vi følger den unge criston Vora (Michael 
Sadler) som mønstrer på et skip for å seile 
over havet mot områder som aldri tidligere 
har vært utforsket. Hans kjærlighet, adrea 
(Lana Lane) blir igjen i den lille byen wind-
watch. captain Shay (John Payne) er skipets 
kaptein. Soldan-Shah omra (James LaBrie) 
er lederen for en av de to religionene som bry-
ter ut i krig med hverandre. Det blir for langt 
å gå nærmere inn på historien, men når bo-
ken utgis i juni kan vi forvente oss en intrikat 
og fascinerende episk historie fra anderson 
med mange sidehistorier og plot. 
Hva så med musikken? Det er den ikke så rent 
lite meritterte komponisten Erik Norlander 
som har fått i oppgave å skrive det musikal-
ske bidraget til dette ”cross-over”-prosjektet.  
Hans vanlige blanding av prog og heavy gjen-
nomsyrer også denne cD-en, men det virker 
som han har lagt sjelen sin mer i arbeidet her 
enn på det jeg har hørt av ham tidligere. Jeg 
tror alle involverte artister har sett på dette 
som et viktig og interessant prosjekt, og det 
burde borge for god valuta for de som an-
skaffer seg albumet.
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magic Pie – Circus of life
2007

Østfoldingene i Magic Pie serverer for 
andre gang noe av det beste norsk prog-
rock har å by på. circus of Life følger opp 
Motions of Desire med stil og gutta tar 
oss nok en gang med på en reise gjennom 
et musikalsk univers av vellyd. Fra første 
barnelatter i 40 minutter lange tittelsporet 
til funky munnspilloutro på watching the 
waters en drøy time senere må jeg nok en 
gang smile fornøyd til hva denne gjengen 
har klart å sette sammen. 

Musikalsk har bandet latt seg influeres av 
flere fra sjangeren i gammel og moderne 
tid. Men linjene trekkes fort til band 
som The Flower Kings, Dream Theater, 
Transatlantic, Genesis, yes og Beatles. 
Produksjonen gjennomført, frisk og tight, 
kanskje en smule lav miks på bassen, men 
ellers kommer alle instrumentene tydelig 
frem.

albumet åpner som sagt med tittelsporet, 
en 40 minutter lang reise gjennom 
nettopp livets sirkus. Det virker kanskje 
litt i lengste laget, men låta er delt opp 
fem deler. Den begynner forsiktig med 
welcome som enkelt og greit ønsker 
oss velkommen til sirkuset, musikken 
er vakkert bygd opp med akustisk gitar, 
piano, cello og synth. En nydelig låt som 
setter oss i stemning til å være med på 
reisen. 

Del to - Freakshow, øker tempoet 
betydelig, en tyngre og progressiv 
instrumental som serverer blant annet en 
av de feteste synth-soloene (3:03 ut i låta) 
i norsk musikk - enkel, men genial, og 
herlig lyd. Del tre - what if... er en ballade 

hvor vokalist allan olsen 
(som dessverre har valgt 
å forlate bandet) viser seg 
fra sin beste side. Denne 
mannen har en kraft og et 
særpreg i stemmen som 
bringer gåsehuden frem 
flere ganger, før gitarist 
Kim Stenberg overtar og 
serverer en litt trist, men 
vakker solo.

Del fire Trick of the Mind 
utgjør mesteparten av 
hovedlåta - 20 minutter 
og en sterk konkurrent til 
change fra fra Motions of 
Desire. Den har et jevnt 
driv fra første stund og 
partiene blir aldri for lange 

slik at det blir kjedelig. Bandet viser her 
hvor dyktige de er på alt fra låtskriving, 
individuelle tekniske ferdigheter og til 
samspill. 

Kim leker seg lett i de krevende partiene 
og puster J. Petrucci i nakken, Gilbert 
Marshall trakterer tangentene som 
selveste Jon Lord, Jan Torkild Johannessen 
groover stødig rytmeseksjonen og følger 
de to andre lekent gjennom oddetakter og 
det som verre er. Tett fulgt av Lars Peter 
Holstad på bass og vokalharmonier fra 
allan, Eirik Hanssen og resten av bandet 
er dette en låt som oser av ekte spilleglede 
fra en gjeng med dyktige musikere. Dette 
er hva de kan, de er ikke redde for å vise 
sitt talent og gir alt.

Det hele roes ned noen hakk på femte og 
siste del - The clown. Denne låta serverer 
også skivas vakreste gitarsolo, som bringer 
assosiasjoner til sluttsoloen på Pink 
Floyds comfortably Numb.

De siste 20 minuttene på albumet er jevnt 
fordelt på låtene Pointless Masqurade - 
en ganske tøff og teknisk låt som nok en 
gang viser hva Magic Pie stiller med av 
ferdigheter på alle plan. og watching the 
waters, som kanskje er albumets svakeste 
låt, selv om den ikke dårlig så skiller den 
seg litt ut fra resten.

Dette er et album jeg trygt kan anbefale. 
Her er det så mye musikalsk glede og 
fengende musikk at selv ikke-proggere lett 
kan la seg lure.

Jan Ove Larheim

riverside
rapid eye movement

Polen er kanskje ikke det første landet 
man tenker på når man nevner progressiv 
rock. Men riverside er definitivt et 
band å merke seg, hvis man ikke allerede 
har gjort det. Bandet ble dannet i 2001 
av Mariusz Duda (vokal, bass), Piotr 
Grudzinski (gitar) og Piotr Kozieradzki 
(trommer). Debutalbumet out of Myself 
kom i 2003 og var første del av reality 
Dream-trilogien. Senere ble Michal Lapaj 
(keyboard) tatt opp som fast medlem og 
dette utgjør dagens line-up. andre del i 
trilogien – Second Life Syndrom ble utgitt 
i 2005. EP-en Voices in my Head kom 
samme år.

rapid Eye Movement er altså deres 
tredje album, og siste del i nevnte trilogi 
som kort fortalt handler om en indre 
kamp om å finne seg selv, eller rettere 
sagt; finne ut av seg selv. Psykologisk og 
dystert. Musikalsk har bandet lykkes 
med å skape en atmosfærisk og lett 
gjenkjennelig stemning, det tar kanskje 
litt tid og sett seg inn i alt, men når man 
først gjør det blir man hekta. De er tydelig 
inspirert av storheter som bl.a. Pink 
Floyd, Dream Theater, Porcupine Tree 
og opeth (Damnation-låtene o.l.), men 
har samtidig en egenart og nyskapende 
musikalsk stil.

r.E.M. er uten tvil deres mest 
gjennomførte album både produksjons-
messig og låtmessig. Noen vil kanskje 
mene at albumet virker mer glattpolert 
enn forgjengerne, men jeg syns dette kler 
bandet godt og viser en utvikling i positiv 
retning. Musikken er i hovedsak bygd opp 
rundt en tung rytmeseksjon og metalriff, 
men varierer stort utover dette. Synthen 
ligger ofte på et melodisk og flytende 
plan og vokalen er et minst like viktig 
som instrument. albumet er delt inn i to 

deler og del en - Fearless - starter med den 
relativt heavy og progressive låta Beyond 
the Eyelids. Tunge gitarriff og melodisk 
flytende syntharbeid i skjønn forening. 
Dudas fyldige vokal viser seg fra sin beste 
side fra første stund. Han har et særpreg i 
stemmen som passer bandet utrolig godt 
og gir alle låter det lille ekstra. Stødig 
hele veien, samtidig som han er en dyktig 
bassist. Låt nummer to og tre - singellåta 
o2 Panic room fortsetter i samme 
retning før psykedeliske Schizophrenic 
Prayer roer det hele litt ned, sterk 
vokalprestasjon av Duda her og.

Del to - Fearland - begynner med låt 
nummer seks - Through The other 
Side, en vakker, men dyster ballade 
med Dudas fantastiske vokalprestasjon 
nydelig akkompagnert av akustisk gitar, 
trommer og synth. Det samme kan sies 
om neste låt, men denne tar seg litt opp 
mot slutten, med en gitarsolo som gjerne 
kunne fortsatt i flere minutter, for dette er 
rett og slett herlig lyd for øret. albumet 
avsluttes med to tyngre låter hvor den 
siste – Ultimat Trip, er en litt over 13 
minutter lang reise i hele riversides 
musikalske univers av både tekniske 
ferdigheter, låtskriving og atmosfærisk 
samstemthet.

Det er liten tvil om hvilke enorme 
egenskaper som ligger i dette bandet. De 
har en sjelden evne til å skape helhetlig 
og kompromissløs musikk som utfordrer 
både kropp og sjel. Setter man seg inn i 
tekstene tar det ikke lang tid før man føler 
man er en del av det hele. Man blir dratt 
inn i et univers fult av sterke følelser og 
det er både trygt og utrygt på en gang.

rapid Eye Movement kommer også i 
en lekker 2 disc-utgave, digipack, med 
de samme låtene fra singelen o2 Panic 
room, pluss en alternativ versjon av 
åpningslåta, og en låt med samme navn 
som albumet. Denne tittellåta er spesielt 
verdt å merke seg for alle interesserte. 
En nærmere 13 minutter lang dyster 
psykedelisk/ambient instrumental som 
best kan sammenlignes med noe av det 
mer eksperimentelle og tidlige Porcupine 
Tree, samt litt Pink Floyd. De andre 
låtene er en remix av o2 Panic room som 
fungerer veldig bra, Lucid Dream IV (de 
tre første er på de to første albumene) og 
Back to the river (med en hyllest til Pink 
Floyd).

Jan Ove Larheim

Dream Theaters Greatest 
hit and 21 other pretty 

cool songs!

Etter å ha feiret 20 års jubileum med 
stort orkester i radio city Music Hall 
med påfølgende live cd og dvd er Dream 
Theater klare med sin første “best of ” 
samling. Med låter fra 1991 til 2005 
har Portnoy satt sammen en samling 
med sjeldne opptak og nye edits som 
presenterer Dream Theaters utrolige 
spenn. Dream Theaters Greatest Hit ( 
...& 21 other pretty cool songs) referer 
til Pull Me Under, bandets eneste store 
radiohit.  Skiva inneholder 3 remixer 
av fra Images and words; Pull Me 
Under, Take The Time og another Day.  
“Dette var en fin mulighet til å gi disse 
sangene et lite løft” sier Portnoy. ”Den 
originale mixen var litt 80-talls så det var 
kjekt å få Kevin Shirley til å mixe dem på 
nytt til å høres mer ut som resten av vår 
musikk. Det var moro å høre nyanser som 
jeg hadde glemt var der komme til liv igjen”.  
Samlingen består av 22 låter fordelt på to 
skiver. The Dark Side og The Light Side. 
På den første disken finner vi bl.a. nye 
edits av Lie, Home og Misunderstood. 
The Light Side eller disk 2 om du vil finner 
vi låter fra den mer melodiøse siden av 
bandet. Med remixer og nye edits av bl.a. 
Through Her Eyes, Solitary Shell og To 
Live Forever.

Låtene: CD 1, The Dark Side
1. Pull Me Under (2007 Remix) 
2. Take The Time (2007 Remix) 
3. Lie (Single Edit) 
4. Peruvian Skies 
5. Home (Single Edit) 
6. Misunderstood (Single Edit) 
7. The Test That Stumped Them 
All 
8. As I Am 
9. Endless Sacrifice 
10. The Root of All Evil 
11. Sacrificed Sons

CD 2, The Light Side 
1. Another Day (2007 Remix) 
2. To Live Forever 
3. Lifting Shadows Off a Dream 
4. The Silent Man 
5. Hollow Years 
6. Through Her Eyes (Alternate Album 
Mix) 
7. The Spirit Carries On 
8. Solitary Shell (Single Edit) 
9. I Walk Beside You 
10. The Answer Lies Within 
11. Disappear
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Musikken har temmelig stor variasjon. Fra 
det som nesten kan betraktes som power-
metal, via ren prog-rock, til smektende bal-
lader. Dermed mister jeg heller ikke interes-
sen underveis. Noe jeg lett kan gjøre om alt 
går i samme tralten fra start til slutt. 
Platen åpner med den lange, episke låten 
Ishalem, som setter standarden for resten 
av skiva. En variert og pompøs prolog, som 
seg hør og bør på en fantasy-relatert plate. 
Mektige orgelpartier, fengende riff og her-
lige vokalharmonier fra alle vokalistene kni-
ver om de 11 minuttene låten varer. Kom-
posisjonen bør gi lyttere av symfonisk rock 
alt de kan ønske seg.  
James LaBrie synger gjennomført bra på 
hele platen, og personlig synes jeg han glim-
rer på I am The Point. Det kan trygt sies at 
han kler rollen som Soldan-Shah omra.
Platen inneholder to rene instrumentaler. 
The Sinking of the Luminara kan trekkes 
fram som en annerledes og interessant, pro-
gressiv instrumental. Jeg likte den ikke sær-
lig i starten, men den har virkelig fått taket 
på meg nå. Spesielt bassist Kurt Barabas sy-
nes jeg stråler her.
Michael Sadler har alltid vært en av under-
tegnedes favorittvokalister, så det er godt å 
se at han er i storform selv etter at han slut-
tet etter 30 år i Saga. Han synger på en av 
sine mest heavy låter noensinne (The call 
of The Sea), og tryller også med sin stem-
meprakt på ballader som Letters In a Bott-
le og Beyond The Horizon.
Jeg vil også vie Swept away oppmerksom-
het. rett og slett en glimrende låt med noen 
riff som i alle fall sitter som et skudd hos 
meg. winds of war er en herlig, fengende 
rock låt med Lana Lane i hovedrollen. Stry-
kere akkompagnerer en drivende rytme. 
Hun synger ikke verst heller.
Prosjektet som helhet bør være av høyeste 
interesse for alle med sans for episke histo-
rier i musikalsk format. Her er det massevis 
av vellyd å kose seg med. James LaBrie har 
en betydelig rolle, noe som i seg selv burde 
være nok til at alle dette magasinets lesere 
burde løpe til nærmeste Pc for å bestille 
cD-en (www.anderzoneshop.com). og be-
still gjerne boken i samme slengen, om du 
liker storslått, episk historiefortelling. 
Kevin J. anderson har dessuten skrevet små 
anekdoter til hver enkelt låt inne i coveret, 
slik at man bedre kan følge historien som 
utspiller seg underveis. Det er ikke sikkert 
denne platen vil falle i smak hos alle og en-
hver, men jeg nøler likevel ikke med å an-
befale et kjøp av dette unike prosjektet. Vi 
får tross alt servert flere av verdens ledende 
musikere innen denne sjangeren vi jo alle 
elsker på et og samme fat.

Thomas Voldset
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The Flower kings 

The sum of No evil

Å skrive om The Flower Kings’ nye plate 
er ikke “bare bare”. Disse svenskene 
kreerer så mye oppegående og intelligent 
progrock at det kan ta pusten fra 
noen og en hver. Fokuset har vekslet 
litt mellom melodi og intrikate, erke-
progressive komposisjoner og plater opp 
gjennom årene. og for hver gang flyttes 
dette fokuset litt. Enten framover eller 
bakover. De sier selv at de denne gangen 
har gått noe mer tilbake til det de gjorde 
på Stardust we are (mesterverket fra 
1997). 

Jo, jeg kan på sett og vis forstå hva de 
legger i det. Likevel var det mye mer fokus 
på melodi den gang enn nå. The Sum of 
No Evil er etter min mening en real trip 
henimot det komplekse og intrikate. 
Melodiene ligger litt på sidelinjen, eller 
eventuelt under overflaten. Her er det 
virkelig tydelig at yes og King crimson 
sine klassiske verker ligger til grunn. 
og kanskje ennå mer enn disse finner 
vi Gentle Giant snikende i bandets 
korridorer denne gang. 

Eller sågar Van Der Graaf Generator. Jeg 
tror faktisk jeg vil si at The Sum 
of No Evil på den ene siden 
rendyrker de to sistnevnte 
bands teft for intrikate 
rytmemønstre og abstrakte 
komposisjoner, samtidig som 
det umiskjennelig er The 
Flower Kings. Dette bandet 
er ingen rip-off, om noen 
skulle tro det. De har sin 
helt distingverte sound som 
gitarist og vokalist roine Stolt 
la grunnlag for i 1994 med sitt 
soloalbum The Flower King. 

Ja, den platen var så tett opp 

til det The Flower Kings alltid senere 
har gjort (og inkluderte også mange av 
de samme musikerne) at det var et klokt 
valg å opprette et band oppkalt etter 
denne soloplaten. Platetittelen The Sum 
of No Evil manifesteres veldig pent i 
den drøyt 24 minutter lange Love Is The 
only answer, som er denne platens epos. 
The Flower Kings har virkelig tatt steget 
opp de siste årene. 

Heldigvis er det et yrende liv i progmiljøet 
nå om dagen. og jeg tror det var fler 
enn meg som ble mildest talt sjokkert (i 
positiv forstand) da The Flower Kings 
i fjor høst spilte for et fullere John Dee 
enn jeg noensinne har sett. rett og slett 
noe som gleder et prog-hjerte!

I år har våre goda grannar tatt steget opp 
og satt seg som mål å lage huskestue på 
selveste rockefeller den 6. november. og 
jeg bare VET inni meg at de vil lykkes. 
Dette bør man ikke gå glipp av. Et band 
som så til de grader presterer å gjenskape 
sine ytterst intrikate komposisjoner i 
live-sammenheng, og samtidig skape 
en veldig koselig atmosfære rundt alt 
sammen bør virkelig oppleves.

Ja, jeg er litt forelsket i dette bandet. og 
en The Flower Kings-konsert byr på så 
mye energi, positivisme og halsbrekkende 
instrumentering at en stakkars prog-
fanatiker går hjem som nyfrelst hver gang. 
Herlig!

PS. The Sum of No Evil har dessuten 
årets nydeligste innpakning så langt. Et 
vidunderlig cover, samt annen artwork 
og layout gjør 2cD-utgaven av dette 
albumet til noe av det vakreste jeg har 
sett når det gjelder å skape noe spesielt 
med cD-mediet. Et klenodium for cD-
hyllen!

Circus maximus

Isolate

circus Maximus’ eksplosive debutalbum 
The 1st chapter satte dype spor i norsk 
prog-metals historie i 2005. Nå har 
skive nummer to vært ute på marked 
en stund og hatt god tid på å synke inn. 
Isolate starter rett på der de avslutta 
sist. Åpningsslåta a Darkened Mind 
beviser med en gang at her har vi med et 
selvsikkert band som ikke er redde å vise 
hva de kan. Bandet har vokst siden sist, 
de er sikrere på sin egen identitet og sitt 
musikalske uttrykk. Potensialet de viste 
på The 1st chapter har blitt utnytta til 
det fulle, og Isolate står frem som nok en 
liten perle både i sjangeren og norsk metal 
generelt. 

Det er vanskelig å plukke ut høydepunkter 
når alt klaffer, for låtene er gjennomtenkt 
og produksjonen er utmerket hele veien. 
Kanskje en smule lav/dyp miks på noen 
av gitarsoloene som kan få høytalerne til 
å skurre litt, men ellers er det ikke mye å 
utsette. Jeg blir stadig overrasket over hvor 
gode melodier denne gjengen har snekret 
sammen og hvordan hver låt skiller seg ut 
og står godt på egenhånd, samtidig som 
de fyller hverandre slik at albumet føles 
komplett. Vi får servert den ene godlåta 
etter den andre, ingenting holdes tilbake. 
Men jeg må innrømme at nakkehåra 
reiser seg litt ekstra på låter som a 
Darkened Mind, abyss og ikke minst 
episke Mouth of Madness - som kanskje 
er platas høydepunkt hvis jeg absolutt 
må velge.

Isolate er et album jeg tror få vil bli 
skuffet over. Burde være sikkert kjøp for 
enhver progressiv metal fan.

Jan Ove Larheim









25 heldige vinnere og 3 av fanklubbens representanter fikk seg en tur backstage ved forrige Dream Theater 
konsert i Oslo, 2007. Her har jeg gjengitt de bilder som ble tatt. Dette skulle egentlig vært klart ganske tidlig 
i forbindelse med konserten, men uforutsette hendelser som død datamaskin, jobbstress, latskap med mere 
førte til at bildene ble utsatt og utsatt. Men ENDELIG har jeg fått plassert de inn i en fanzine, til glede for 
alle som var backstage, og sikkert til glede (og misunnelse) for andre også.




