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WE MEET, WE TOUCH, I AM – «Vi blir til i møte med hverandre» må være ett av årets desidert vakreste 

album som er i stand til å fremtrylle et komplett 

emosjonelt følelsesregister - uansett sjanger og uansett 

opphavsted. At audiofile lyder har et «språk» er helt på det 

rene - både i øyeblikket i retrospektiv ettertanke. Plata er 

en musikalsk hymne til verdien av å møtes, samt i energien 

og utvekslingen som finner sted mellom mennesker. Ja, 

ALT vi har savnet i denne pandemiperioden 

 

ADVARSEL! Plata kan være vanedannende og sogar 

oppleves som en sammenhengende reise i følelseslivet. Sett 

av tid, lukk øynene, lytt og kjenn på dine egne følelser og 

hva toner om nærkontakten med levde liv prøver å fortelle 

deg! 

 

 

Hva er nå Stein sin idé med denne plata og hvordan ble den til? Jo, han ønsket å lage noe ut av alle de mange 

opptakene som han har liggende - av sangere, kor og ensembler. Dette er mennesker som han har møtt på sin vei opp 

gjennom som musiker.  

Tre måneder etter at Stein gjør noen gode flygelopptak i Rainbow Studio, slår pandemien inn for fullt og alle oppdrag 

forsvinner. Nå har Stein tid til å lage noe atmosfærisk med et symfonisk bakteppe hvor han lar seg inspirere av alle 

disse menneskenes stemmer – og selvsagt sin egen og med hjelp av alle de instrumentene som han har samlet opp 

gjennom årene.  

Rainbow Studio, Restaurant UNDER og et industrilokalet i Mandal, blir alle en viktig del av dette prosjektet. Det samme 

blir hans barnebarn og yngste sønn og hans flotte studio på hjemstedet Skjernøy rett utenfor Mandal. 

Opptakskvaliteten er upåklagelig bra. Til opptak er det i hovedsak brukt AEA R88 bånd stereo mic(er) som egner seg 

veldig til intrikate transienter og Schoeps stereo par inn i high class preamper i MixPre6 Field Recorder. Det er videre 

jobbet med ProTool i 24/96 helt frem til mastringen. Vinylplata er mastret av legenden Misjah fra Nederland. 

 

 

----------  
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Spor for spor …og noen innblikk: 

PRELUDE (PART 1) 

Åpningen bygger for det meste på stemmer, men også et fingerboard – et tangentinstrument hvor man glir fra tone 

til tone ved at man spiller på en «duk».  

Åpningssporet gir meg en musikalsk opplevelse av starten på en mystikkens reise med en stemning og illusjon av 

sødmefylt soloppgang i Midt-Østen.  

Jeg elsker Stein sin bruk av den store 

korpstromma – ikke fordi jeg er noe 

korpsmenneske, men den dype, tunge 

bassgjengivelsen og lyden av treverk er 

virkningsfullt.    

 

 

 

 

  

 

                                                                            (Industrilokalet I Mandal – foto: musicbystein) 

 

EMANUEL, LUCAS AND I (PART 2) 

Låta åpner med at yngstesønnen og barnebarnet til Stein spiller på Koshi (Chimes) som er vist i booklet’n. Det er 

ingen hemmelighet at gutta heter Emanuel og Lucas som i tittelen på sporet. Åpningspartiet bærer nærmest på en 8 

minutters sammenhengende illusjon av organisk liv hvor universet springer ut i fullt flor. -For en åpning på plata! 

Stein har en stor interesse for 70- 

og 80-talls vocodere/ vokal 

harmonisere.  

Her hører vi at Stein synger 

gjennom en såkalt vocalharmonizer. 

Den gir en mulighet for å lage 

stemmer rundt egen stemme – der 

og da – via et keyboard.  

Åpningen av låta er resultat av ren 

improvisasjon. Den nydelige 

kordelen etter intro, er i hovedsak 

fra korsessionen som er avbildet 

vises i midt-delen (utbrettet) av 

coveret. Bildet er fra en industrihall i Mandal som i dag brukes til galleri og verksted av en lokal kunstner. Stein bodde 

i denne industrihallen en hel helg og gjorde improvisasjonssession med kor, lyddesign og percussive lyder som finnes 

på plata.  

 

 

 

 



Siste halvdel av låta er fylt av mektig koring, basstrommer og flygelet i Rainbow studio som glir over i toner fra et like 

gedigent kirkeorgel. -Nemlig kirkeorgelet i Kristiansand Domkirke – et monsterorgel med hele 58 stemmer i 

hovedorgelet og 9 stemmer i kororgelet, bygget av Johannes Klais Orgelbau i Bonn.  
 

(Orgelet i Kristiansand Domkirke – foto: musicbystein) 
 

TWO VOICES IS A MINIMUM FOR LIFE (PART 3) 

For en låt, hvor tittelen til de grader samsvarer med den musikalske opplevelsen av organisk liv med masse timbre. 

Vi hører pust, vi hører liv med en sakral ekthet hvor koringen griper fatt i lytteren til taktfast dynamikk fra flygelet i 

Rainbow Studio.  

Låta avslutter som den starter, hvor jeg er sikker på at musikken leder oss taktfast mot en slags tung, alvorstynget 

sannhet av optimisme hvor du egentlig skjønner at «stemmer er magisk – også uten ord!» (sitat Stein i kursiv tekst). 

 

 



 

Teknikker Martin (Rainbow Studios) og Stein plasserte mange mikker, både nært og på avstand for å finne det mest 

naturlige lydbildet i forhold til Stein sin spillestil.   

Selveste Thron Irby stelte og stemte 

flygelet hos Rainbow nesten daglig.  

Ingenting av flygelopptakene på plata er 

«rørt» i etterkant, eller senere påvirket 

etter at innspillingen ble gjort i ProTools i 

24bit/96kHz. 

  

 

 

MOVE AND BE MOVED (PART 4) 

PART 4 åpner med et av Stein sine favorittinstrumenter; Hangdrum – et fascinerende instrument som skaper mye av 

magien i låta. Stein har også tatt med brass fra et flott opptak med en lokal blåse på den lille øya med 400 beboere.  

Mannskoret i siste del av låta er tatt opp ute i snøen på en slette midt under den værste pandemien hvor reglene 

ikke tillot annet. I bakgrunn skapes det illusjoner ved hjelp av Worldstick – et- 3-strengs instrument hvor Stein bruker 

en cellobue til å lage «droner». 

MOVE AND BE MOVED er 

inspirert av Steins yngste sønn 

som har ryggmarksbrokk. Du 

hører barnestemmen og 

forstår at man er en ressurs 

selv om man ikke passer inn i 

det som samfunnet ser på som 

en ressurs. Så feil kan man ta.  

Låta sprer en glede og 

optimisme – å ja, det er lov til 

å bli emosjonell og rørt!                                                                           

 

 

           (Hangdrum i forkant & Emanuel sittende bak – foto: musicbystein) 

 

Studio B hos Stein har en nydelig utsikt. Se for deg 

holmene på forsiden av coveret. Det er akkurat 

hva du ser ut av vinduet i Studio B hjemme hos 

Stein på Norges sydligste bebodde øy – Skjernøy 

med sine 400 beboere. 

 

 

 

 

 (Studio B – foto: musicbystein)   



IN A SWIRL OF MOMENTS (PART 5) 

På PART 5 dukker det opp en boblende lead lyd rundt pianoet. Lyden stammer fra et sjeldent instrument fra midten 

av nittitallet som heter Yamaha VL1. Lyden fra denne synthesizeren er en fysisk 

modulering som først utløses ved at man blåser i et munnstykke samtidig med 

tangentene. 

-Jeg kan lukke øynene og la meg sveve tilbake flere generasjoner og se for meg 

et vakkert landskap med en duft av savanna under regntiden. 

Stein forteller meg at harmonizervokalen på låta er gjort i én eneste tagning, 

som først var en lek og test, men ble såpass bra at den ble stående som den 

var.  

 

 

 

THE SINGING PEOPLE (PART 6) 

Nerven i låta ligger i spenninger å være i nærkontakt med så mange syngende mennesker – «singing people». Legg 

merke til den naturlige klangen som er i industrihallen med klapp, tramp, stortrommer, koshi, stemmedroner osv. 

hvor koringen bygger opp et crecendo…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Studio B – foto: musicbystein)   

Låta når sitt klimaks når alle kor, alle stemmer ender opp i ren D-dur som toner ut med en dempet avslutning fra flygel 

og orgelet i Kristiansand Domkirke.  

 

 

 

  



THE BEAUTIFUL RISK OF LIVING (PART 7) 
De naturlige klangfargene fra industrihallen føles mektig. Stemmer kan være vakkert – selv uten ord, sier Stein. Den 

store korpstromma og klapp skaper et ultradynamisk og eksplosivt åpningsparti før de rike tonene fra flygelet flyter 

lettbent av sted og 

omringer deg i et 

jerngrep like fort som 

den fordufter over i en 

koring som 

reverberende fader ut 

«the beautiful risk of 

living».  

 

                                                                                                   

 

 

 

 

THE END IS THE BEGINNING (PART 8) 
Tittelen på låta – The End is the Beginning – kan henspille til så mange ting. Personlig fantaserer jeg om Steins 

musikalske uttrykk i låta til å være et musikalsk manifest som forteller meg at optimismen seirer og det går bra til 

slutt om man jobber hardt nok, og vil det nok.  

Om du ser i bookleten som viser bildet av øya til Stein, så er vi helt på enden – den sydlige enden, mens den store 

verden begynner der ute i havgapet.  

Samtidig er det avslutningen på plata, men likefullt begynnelsen på album PART TWO!  

-Jeg ser allerede fram til at neste plate kommer. 

 

 

Restaurant UNDER – 

som delvis ligger 

under vann - ble også 

en viktig del av 

prosjektet – et utrolig 

inspirende sted å 

skape, foreteller 

Stein. 

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                          (Restaurant UNDER – foto: musicbystein) 

 

 



 

Takk for plata Emanuel, Lucas & STEIN – både musikken og opplevelsen!  

Utgitt på REAL EMOTIONS RECORDS 2021. ( Klikk her og kjøp direkte av Stein ) 

 

All foto: av Musicbystein og Rainbow Studio. 

 

-------------- 

 

ANEKDOTE 1 

Gjennom hele plata bevarer Stein soundet slik det var i Rainbow Studio, samt alle de unike opptakene av stemmer 

hvor Stein har brakt inn både spontanitet, improvisasjon og flere spennende instrumenter.  

 

                                                                                     

 

 

                 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

(Steins mange instrumenter i eget Studio – foto: musicbystein) 

 

ANEKDOTE 2 

Når Stein er ute og spiller i den store verden – enten det er Seoul, eller Berlin – så benytter han første mulighet til å 

dra på leit etter rare butikker med rare instrumenter – ofte alene når andre helst vil slappe av mellom konsertene. 

 

 

PS! 

Tenk – at det skulle mer enn 11.000 LP-plater gjennom en-og-seksti år før jeg fant PLATA som traff SPOT-ON i sjela 

og som skapte en refleksjon av varmt lys, håp og kjærlig begeistring til livet gjennom åtte sammenhengende spor.  

  

https://musicbystein.com/product/we-meet-we-touch-i-am/


MASVIS-analysen av låtene på plata viser en crest-faktor som er svært tilfredsstillende – noe som betyr ingen 

klipping og tap av dynamikk, som ved bruk av brickwall limiter. BRA! 

 


