
SKIVEBOM: Dagbladets anmelder synes Isak Heim bommet big time da han sang Radioheads «Karma Police» i kveld. ALLE FOTO: Thomas Reisæter/ TV2

Her er dommen over kveldens «Idol»-deltakere.

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Scooter-sveisen og gitaren er byttet ut med energikick og skinnjakke når den

unge vestlendingen tar for seg et av 80-tallets største rockeband, og godt er det. Det

skal riktignok mye til å matche Axl Roses hvinende signaturstemme, men jeg synes

låta kler Vegards hese røst, til tross for at det blir litt svakt på de mørkeste partiene.

Men alt i alt holder stemmen mål. Dette fengende og kult, og et show som

tilfredsstiller alle sanser.

Det gode smilet, sentimentaliteten og øyekontakten er tilbake og løfter den

rene, lyse stemmen ett hakk fra forrige fredag. Marlen kler å tone det hele ned slik at

den nydelige vokalen når helt fram til det indre øret. Det er beundringsverdig av en

19-åring å takle en Cassidy-låt på denne måten. Stemmen hennes er i en klasse for

seg, men hun har fortsatt litt å gå på som artist. Samme hvor fint hun synger, er det

noe udefinerbart som blir litt kjedelig.

«Ai, ai, ai, Isak!»

Vegard Leite (19) fra Værlandet

Marlen Tjøsvoll (19) fra Karmøy

Kirsti Sørlie Hansen (25) fra Rælingen

1. Vegard Leite (19): «Sweet Child Of Mine» (Guns N' Roses) 
Til kjæresten Marianne

2. Marlen Tjøsvoll (19): «Songbird» (Eva Cassidy) 
Til mamma

3. Kirsti Sørlie Hansen (25): «You Got The Love» (Florence + the
Machine) 
Til bestemor
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Etter å ha sett Florence Welch opptre akustisk for bare få timer siden, er det

med en blanding av nervøsitet og oppspilthet jeg venter på Kirstis opptreden i kveld.

Utseendemessig minner hun om det britiske fyrverkeriet, og jammen klarer hun ikke

å måle seg med henne stemmemessig også! De lave tonene er litt nasale og

småsure til tider, men fyttirakkern så rå hun er forøvrig. 25-åringen lager et show

uten like og imponerer både teknisk og rent artistisk.

Maria holder fortet bak pianoet også i kveld, men selv om det tidligere har vist

seg at det er dette hun kan best, er det først når hun reiser seg og virkelig tar i at det

blir ordentlig bra denne gangen. Hun sliter litt med å finne rytmen i starten av låta,

men takler siden skiftningen mellom de høye og de lave partiene bra. Det er en

hårfin balanse mellom komfort- og overraskelsesland i denne konkurransen, og

Maria må passe seg for at hun ikke blir for forutsigbar og kjedelig. Så vidt at hun

bikker opp på fireren i dag.

Henrik skal ha for at han gjør denne The Killers-låta til sin egen, men

dessverre går ikke hans teatralske tolkning hjem hos meg. Musikalartist møter

rockelåt blir litt rotete. Innimellom kommer Henriks fine stemme fram, men

lysglimtene slukner når han kveler ordene og ikke treffer tonene. Henrik har funnet

artisten i seg, men stemmen spiller ikke alltid med på laget.

Fredriks tolkning av Susanne Sundfør er en spesiell opplevelse, og jeg tror

det er høyst personlig om den faller på hot or not-lista til seerne. Jeg vender

tommelen opp for 20-åringens såre og originale framførelse og synes hele fyren er

et kunststykke i seg. Det hele blir kanskje litt heseblesende, men de lyse partiene er

helt rå. Jeg digger denne særegne og vågale artisten, og er spent på fortsettelsen.

Ai, ai, ai! Isak kommer skjevt ut og bommer big time i starten. Han henter seg

gradvis inn, men kommer aldri helt inn i låta. Hans karakteristiske stemme er der

hele veien, men kan på ingen måte måle seg med intensiteten i Thom Yorkes røst.

Dette er upresist, usikkert og slitsom lytting. Totalt skivebom, dessverre. Men Isaks

tidligere opptredener tatt i betraktning, så håper jeg han kommer sterkere tilbake

neste uke.

Maria Mohn (28) fra Fredrikstad

Henrik Mortensen (17) fra Mosjøen

Fredrik Klemp (20) fra Skedsmokorset

Isak Heim (16) fra Trondheim

Jenny Langlo (18) fra Stordal

Til bestemor

4. Maria Mohn (28): «The Winner Takes It All» (ABBA) 
Til bestemor

5. Henrik Mortensen (17): «Human» (The Killers) 
Til tante

6. Fredrik Klemp (20): «I Resign» (Susanne Sundfør) 
Til kjæresten Pia

7. Isak Heim (16): «Karma Police» (Radiohead) 
Til lillesøster

8. Jenny Langlo (18): «Another One Bites The Dust» (Queen) 
Til pappa



- Jeg løp inn i teltet og sa: «Få satelittelefonen, jeg må ha et

helikopter!»

Habanero-chili pluss yoghurt var

ingen god kombinasjon.

Fantastisk kult låtvalg og nok en gang en helt rå Jenny Langlo! Uten gitaren

og med høye kilehæler rocker hun den lille «Idol»-scenen og hinter om at hun kan

gjøre det samme på en mye større flate. Framførelsen er noe ustrukturert i

begynnelsen, men det glemmes raskt når hun gir jernet og viser sin vakre røst fra en

helt ny side. Hun tolker Freddie Mercury på en storslått og særegen måte, og selv

om hun ikke bikker over på sekser'n, så regjerer hun definitivt fredagskvelden.

Lik Kjendis på Facebook.

Emneord anmeldelser idol 2011 kjendis musikk tv og medier tv 2 musikkanmeldelser

- Nedtur å høre at den første operasjonen ikke var tilstrekkelig.

10 950 liker dette. Bli den første blant dine venner.Liker

Espen Eckbo operert på nytt 

Erlend Elias fikk angstanfall på «71 grader 
nord» 

Her kaster Dag Otto 
Lauritzen opp på TV 
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ENDELIG: - Vegard var mer nærværende på scenen i kveld enn noen gang før, mener Dagbladets anmelder. Foto: Thomas Reisæter/ TV2

Her er dommen over kveldens «Idol»-finalister.

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Jenny står for kveldens sprekeste låtvalg og ser ut som en million dollar! Det
er ikke alle som kan matche Kurt Cobains såre røst, men sangfuglen fra Stordal er
også talentfull som få. Men Jennys dyktighet og gode vokal til tross, denne
versjonen ble for heseblesende og masete for min smak. Orkesteret og vokalen er
ikke helt i harmoni med hverandre og svekker totalopplevelsen.

Vegard har lagt igjen gitaren hjemme og er for første gang ordentlig
tilstedeværende på scenen. Han framstår som trygg og rolig og leverer attpåtil en
vokalprestasjon som fremkaller frysninger. Den såre halsen hans gir bare litt ekstra
krydder til de høye tonene og denne låta var veldig riktig for den unge vestlendingen.
Det beste Vegard har prestert på lenge!

«Byttet ut gitaren med
tilstedeværelse»

Jenny Langlo (18) fra Stordal

Vegard Leite (19) fra Værlandet

1. Jenny Langlo (18): «Smells Like Teen Spirit» (Nirvana)

2. Vegard Leite (19): «Everybody Hurts» (R.E.M)

3. Isak Heim (16): «Feeling Good» (Anthony Newley og Leslie

Bricusse)
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Den unge trønderen har en stor stemme, men den blir dessverre litt skrall i
starten av denne framførelsen. Det hele begynner litt nervøst og stokkende. Not
"feeling so good". Men så tar vokalen seg noe opp og dette blir med ett mye mer
behagelig lytting. Men det er allikevel showbiten som løfter opptredenen. Isak
begynner virkelig å finne sceneformen!

Fy søren for et blikk Henrik har på scenen! Han har en selvsikkerhet i øynene
som gjør at jeg tror mye mer på ham enn før. Det skjedde noe med Henrik forrige
fredag og den trygge, lekne utstrålingen henger med fortsatt. Vokalmessig klarer han
seg greit, til tross for at det til tider blir noe monotont og teatralsk. Pakkeløsningen er
uansett god og showet løfter opptredenen flere hakk. Dette er jo jakten på en
superstjerne, og ikke jakten på en supervokalist. (Som forøvrig er TV2s neste
prosjekt...)

Jenny behersker denne låta langt bedre enn den første, selv om den på ingen
måte er like sprek. Hun er rolig og kontrollert og utstråler en profesjonalitet de andre
deltakerne ikke er i nærheten av å besitte. Den karakteristiske stemmen hennes
kommer veldig godt fram her. Varmt, vakkert og elegant.

Bare minutter etter at jeg virkelig har fått opp øynene for Vegard, så blir jeg
utrolig skuffa. Helt, helt feil låtvalg! Vegard presterer best på de høye partiene og
dette blir derfor ingen fulltreffer. Den såre halsen ble en svakhet her og det hele blir
litt monotont og til tider surt! Men han er fortsatt mer tilstedeværende enn før og ser
ut til å kose seg på scenen. Og vi får ha i bakhodet at han faktisk har vært syk. Da er
det uansett en bragd å stå på scenen og levere.

Dette liker jeg! Låta passer perfekt for stemmen til Isak og versjonen er
fengende. Han var kul på scenen tidligere i kveld, men dette tar jo kaka. Piruett a
gitt! Han utstråler en glede som smitter over på publikum samtidig som han synger
nesten plettfritt. Et sjarmtroll med en nydelig, original stemme. Full pakke!

Det er flere ting som går galt for Henrik i andre runde. For det første gjør han
et typisk låtvalg som ikke medbringer noe særlig spenning. Han synger både for fort
og for spakt i forhold til musikken, og kommer ikke helt igjennom. De gangene han
trykker til, får han vist at han har en dugelig stemme, men teknisk sett blir den svak i
forhold til resten av selskapet. Men han tar igjen mye på show og er en karakter som
ikke blir glemt.

Isak Heim (16) fra Trondheim

Henrik Mortensen (17) fra Mosjøen

4. Henrik Mortensen (17): «Something About The Way You

Look Tonight» (Elton John)

5.   Jenny Langlo: «My Funny Valentine» (Richard Rodgers og

Lorenz Hart)

6. Vegard Leite: «Heartache Tonight» (Eagles)

7.   Isak Heim: «Sir Duke» (Stevie Wonder)

8. Henrik Mortensen: «Fly Me To The Moon» (Bart Howard)



VISTE SEG FRA SIN BESTE SIDE:I kveld fikk virkelig Henrik Mortensen vist hvilken røst som bor i ham, mener Dagbladets anmelder. ALLE FOTO: Thomas
Reisæter/ TV2

Her er dommen over kveldens «Idol»-finalister

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Tanken bak dette låtvalget er langt mer rørende enn resultatet. Fredriks

stemmeprakt kommer ikke riktig fram og det hele blir monotont og kjedelig. Han

lykkes med de høye tonene og er som vanlig energisk og sprudlende på scenen.

Likevel får jeg følelsen av å være vitne til en opptreden på en firmafest. Bob-bob.

Henrik begynner litt gromsete og heller ikke denne gangen lar han ordene få

leve helt ut. Men i kveld overdøves disse forstyrrelsene av at han virkelig får vist

hvilken dyp røst som bor i ham utover i låta. Supplert med Henriks tilstedeværelse

og ektehet blir dette bra! Ikke knirkfritt, men det beste jeg har hørt fra Henrik hittil.

«Det beste jeg har hørt fra

Henrik»

Fredrik Klemp (20) fra Skedsmokorset

Henrik Mortensen (17) fra Mosjøen

1. Fredrik Klemp (20): «God Morgen, Norge!» (Knutsen &
Ludvigsen)

2. Henrik Mortensen (17): «Fuglane Vett» (Vamp)

3. Kirsti Sørlie Hansen (25): «Det Vakreste Som Finnes» (Jahn
Teigen)

Publisert fredag 11.11.2011 kl. 21:26

Publisert 11.11.2011, kl. 21:26



Det virker som om Kirsti anstrenger seg veldig for at det skal være ærlig og

oppriktig når hun synger på norsk, og ender isteden opp med å framstå som litt stiv.

Stylingen kommer henne heller ikke til gode; hun ser mer ut som en politiker enn

som en popartist. Vokalmessig høres den nydelige stemmen gjennom store deler av

låta, men den er langt ifra like karakteristisk som hos mange av de andre finalistene.

Det første som slår meg er den noe haltende østlandsdialekten Vegard har

konvertert til i kveld. Han får ikke helt teken. For øvrig har han, som alltid, et stødig

blikk og en tøff stemme, men nærværet på scenen er så å si fraværende. Denne låta

krever attitude og lidenskap, men Vegard utstråler mer en "nok en dag på jobben"-

holdning.

Jenny roer ned igjen etter to fredager med litt tempo, og gjør det med glans.

Nok en gang erobrer hun lokalet og publikum fra scenen og viser hvor særegen

stemmen hennes er. Ærlig og vakkert. Rett og slett en tilfredsstillende musikalsk

tolkning.

I kveld forsvinner Marias stemme i den storslåtte musikken og hun kommer

ikke helt igjennom. Sangkvaliteten er varierende igjennom låta; vakkert i det ene

øyeblikket og upresist og surt i det neste. Totalt sett blir dette litt skrikete og slitsomt.

Låtvalget kan heller ikke defineres som noe frieri til ungdom men fulladede

kontantkort. Men hun skal ha for tilstedeværelse på scenen.

Jeg skal innrømme at jeg var litt skeptisk da jeg hørte at Isak skulle synge en

Kaizers-låt i kveld, men unggutten overrasker stort. Den hese stemmen passer

perfekt, dialekten er plettfri og han framstår tryggere enn før. Faktisk ikke så langt fra

originalen! Han presterer riktignok noe svakere på refrengene enn på versene, men

jeg synes dette holder i massevis. En sterk firer!

Lik Kjendis på Facebook.

Emneord kjendis musikkanmeldelser musikk tv 2 idol 2011 anmeldelser tv og medier

Kirsti Sørlie Hansen (25) fra Rælingen

Vegard Leite (19) fra Værlandet

Jenny Langlo (18) fra Stordal

Maria Mohn (28) fra Fredrikstad

Isak Heim (16) fra Trondheim

4. Vegard Leite (19): «Splitter Pine» (DumDum Boys)

5. Jenny Langlo (18): «Vår Herres Klinkekule» (Erik Bye/Anne
Grethe Preus)

6. Maria Mohn (28): «Danse Mi Vise, Gråte Min Sang»
(Vindrosa)

7. Isak Heim (16): «Hjerteknuser» (Kaizers Orchestra)

10 950 liker dette. Bli den første blant dine venner.Liker
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KVELDENS BESTE: — Jenny synger uhemmet bra, mener Dagbladets anmelder. ALLE FOTO: THOMAS REISÆTER/TV2

Vi har trillet terninger på kveldens «Idol»-deltakere

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Jeg har faktisk ventet på at Isak skal synge noe av David Gray. I kveld har
han hørt mine bønner og serverer en følelsesfylt versjon av «This Year?s Love».
Sprøheten i stemmen hans passer som ventet låta veldig godt, og opptredenen føles
ekte og avkledd. Helt perfekt er det allikevel ikke. Han sliter litt med timingen et par
steder og ser litt smånervøs ut, der han står med knyttet neve. Men alt i alt er dette
uansett fint.  

Både låtvalget og framførelsen i kveld er veldig Vegard. Det er stort sett slik vi
har sett ham hver fredag; kul stemme, litt døvt låtvalg og en utstråling som kunne
vært bedre. Men han skal utvilsomt ha for motet det krever å velge sine egne stier
etter gang på gang å ha blitt kritisert av dommerne for å være harry, og jeg vet ikke
hva. Stemmen hans er det ikke mye å utsette på, den er trygg og fin. Bare synd at
innpakningen blir kjedelig.

«Dette, dere. Dette er en artist i
særklasse»

Isak Heim (16) fra Trondheim

Vegard Leite (19) fra Værlandet

1. Isak Heim (16): «This Year?s Love» (David Gray)

2. Vegard Leite (19): «Dear God» (Avenged Sevenfold)

3. Jenny Langlo (18): «Come Together» (The Beatles)
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Hurra meg rundt! For en sexy versjon av The Beatles! Veldig kult låtvalg og
en fengende tolkning! Krydret med show, dans, et smil i munnviken og rå styling, blir
dette både et fint og morsomt nummer.

Oi! David Gray var forventa, men at den samme fyren skulle synge Michael
Jackson hadde jeg ikke trodd. Dette er utvilsomt en stor utfordring, og jeg merker at
jeg er lettet over at Isak ikke streber etter å etterligne kongen av pop. Låtas
vanskelighetsgrad tatt i betraktning, så klarer 16-åringen seg greit. Han gir alt og
synger ikke så verst. Men selv om det er en bragd å få noenlunde dreisen på denne
låta, så synes jeg ikke det blir sånn kjempefint å høre på. Litt heseblesende og rart,
rett og slett.

At denne kvelden byr på en god miks av låter, er det ingen som kan si noe på.
At noen skulle ta for seg en svensk ballade fra midten av 90-tallet var en festlig
overraskelse. Vegard kler å synge låter som denne og er veldig folkelig. Jeg tror ikke
det er mange 19-åringer som hadde våget å gjøre det samme, og tipper dette går
rett hjem hos det norske folk. Vegard viser igjen en god vokalprestasjon, men
stemmen forsvinner dessverre til tider litt i musikken. «Öppna Din Dörr» er også mye
mer følelsesladet når Tommy Nilsen synger den, så jeg savner den magiske
touchen. 

Jenny kjører på med nok en gammel klassiker og gir meg frysninger fra første
tone. Dette er ingen enkel låt å synge, og jeg har hørt nok av forferdelige versjoner
av denne på karaokebarer opp igjennom tidene. Men dette er annen kost! Jenny
nailer de lave partiene så vel som de høye og synger uhemmet bra! Dette, dere.
Dette er en vokalist og en artist i særklasse.

Lik Kjendis på Facebook.

Emneord idol 2011 tv og medier tv 2 anmeldelser kjendis musikk musikkanmeldelser

Jenny Langlo (18) fra Stordal4. Isak Heim: «Dirty Diana» (Michael Jackson)

5. Vegard Leite: «Öppna Din Dörr» (Tommy Nilsson)

6. Jenny Langlo: «Nothing Compares 2 U» (Sinead O?Connor)

10 950 liker dette. Bli den første blant dine venner.Liker
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UPÅKLAGELIG TOLKNING: - Isak leverer kveldens beste og mest oppriktige opptreden, mener Dagbladets anmelder. Foto: Sveinung Ystad

Her er dommen over kveldens «Idol»-finalister.

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Med blikkontakt og store bevegelser har Kirsti virkelig scenetekket i kveld.
Også stemmemessig byr hun guts og attitude, noe denne låta virkelig krever. Det er
ikke mye å utsette på 25-åringens knallsterke røst, men jeg skulle gjerne sett en mer
personlig tolkning av låta, framfor en streben etter å kopiere Gladys Knight. Med
denne cover-versjonen stikker hun seg ikke nok ut.

Idet jeg endelig tror at jeg skal få se musikalstjerna Henrik skinne, gjør han en
dempet versjon av låta fra denne filmklassikeren. Et merkelig valg som fører til at

«Hest, særegent og som godteri

for ørene»

Kirsti Sørlie Hansen (25) fra Rælingen. Alle foto:
Thomas Reisæter/ TV2

Henrik Mortensen (17) fra Mosjøen

1. Kirsti Sørlie Hansen (25): «Licence To Kill» (Gladys Knight) 

Fra James Bond-filmen «Licence To Kill»

2. Henrik Mortensen (17): «Fame» (Irene Cara)

Fra filmen «Fame»
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teksten og melodien ikke henger på greip i det hele tatt. Det gjør heller ikke Henriks
engelskuttalelse, selv om sangprestasjonen for øvrig er helt grei. Tilstedeværelsen
føles også litt påtvunget i kveld, og summa summarum er ikke dette godt nok for en
plass blant topp fem.

Endelig er Maria back on track og sprer gåsehud fra scenen! Selvtilliten
hennes ser ut til å være tilbake, og dette føles ekte og sårt. Magien forsvinner
derimot litt mot slutten av låta idet skrikingen tar over, men «Gabriellas Sång» er
heller ingen lett match. Stor låt og et ganske stort idol!

Jeg blir like overrumplet hver gang Isak viser seg fra sin beste side på
scenen! Hvordan kan en så stor stemme komme ut fra en så liten kropp? Etter en
noe skjelven start, tolker 16-åringen Phil Collins helt upåklagelig. Hest, særegent og
som godteri for ørene! Strippet for effekter leverer han kveldens beste og mest
troverdige opptreden. Jeg sier som Rema 1000: Det enkle er ofte det beste.

Jenny velger en kjedelig låt i kveld, men det spiller egentlig ikke så stor rolle.
Med sin kule og karakteristiske stemmeprakt (som forøvrig minner meg litt om Gwen
Stefani) omvandler hun «Nobody Does It Better» til et catchy stykke musikk.
Supplert med selvsikkerhet, el-gitar og plettfri styling er Jenny en av kveldens
største stjerner. Men jeg hadde gjerne sett at hun valgte en låt fra for eksempel
«Pulp Fiction», som hadde gitt henne sjansen til å markere seg enda tydeligere.

  Vegard er den eneste av kveldens finalister som velger en låt med litt drag i,
men likevel skyter ikke stemningen i taket. Han er som alltid trygg og flink, men det
hele blir litt pregløst. Vi får ikke servert noen overraskelser i løpet av tiden han står
på scenen, og det holder å høre de første ti sekundene av låta for å vite utfallet av
opptredenen.

Lik Kjendis på Facebook.

Emneord idol 2011 musikkanmeldelser anmeldelser kjendis musikk tv 2 tv og medier

Maria Mohn (28) fra Fredrikstad

Isak Heim (16) fra Trondheim

Jenny Langlo (18) fra Stordal

Vegard Leite (19) fra Værlandet

3. Maria Mohn (28): «Gabriellas Sång» (Helen Sjöholm) Fra

filmen «Så som i himmelen»

4. Isak Heim (16): «In The Air Tonight» (Phil Collins) 

Brukt i filmen «Hangover»

5. Jenny Langlo (18): «Nobody Does It Better» (Carly Simon) 

Fra filmen «Bridget Jones Diary»

6. Vegard Leite (19): «Life Is A Highway» (Rascal Flatts) Fra

filmen «Cars»

10 950 liker dette. Bli den første blant dine venner.Liker
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Her er dommen over kveldens «Idol»-deltakere.

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Eirik åpner kvelden, og det med måte. Han akselererer til høygir fra første
tone og har en solid stemme. 18-åringen har til nå ikke fått så mye tid på skjermen,
og med denne energifylte og stødige opptredenen overrasket han stort. Det eneste
som trekker ned er sceneshowet, som blir litt ensformig og kjedelig. Stemmemessig
var dette tommel opp, men jeg er usikker på om helheten tar ham videre til finalen.

Hallgrim gjør et kult låtvalg som er forholdsvis utypisk for Idol. Han har en
vakker stemme og en følsom framtoning som gjør at jeg har blikket og ørene vendt
mot skjermen under hele opptredenen. Wow! Hallgrim viser nok en gang at han er
en musikalsk, særegen type. Og jeg liker at han velger den sjangeren som ligger
hans hjerte nærmest, selv om dette ikke nødvendigvis er like med hva som når fram
til massene.

«Isak skalv litt i buksene»

Eirik Balhald Brun-Svendsen (18) fra Verdal

Hallgrim Nybø (21) fra Ørsta

1. Eirik Balhald Brun-Svendsen (18) «Set Fire To The Rain»

(Adele)

2. Hallgrim Nybø (21) «Amie» (Damien Rice)

3. Tønni Marie Leer (17) «Don?t You Remember» (Adele)
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Jenta vi husker best som hun som hadde kjærlighetssorg på audition, velger
feil låt i dag. Tønni åpner nydelig, men så fort hun tar for seg de høye partiene blir
dette en skjærende opplevelse. Jeg skifter mellom å tenke «fint» og «fælt» og
variere volumet deretter. Sangprestasjonen blir rett og slett for ujevn. Men jeg tipper
Tønni sanker mange stemmer på sitt sitt søte, åpne vesen.

Med sin nasale stemme matcher ikke Pål John Mayer i kveld. Han er flink på
scenen og klarer seg greit gjennom første del av låta. Til tider kommer den noe
forkjølte røsten til sin rett. Men mot slutten minner dette mer om en karaokekveld
enn en semifinale, og det hele blir litt udefinerbart.

Med sin mørke og unike stemme, skiller Kjersti seg ut i mengden. Hun synger
sin helt egne versjon av Springsteen, og det står det respekt av. Men hun avslutter
ikke ordene ordentlig og framstår som litt begrenset i sin helt egne sjanger. Jeg sitter
igjen med følelsen av at jeg aldri hadde orket å høre en hel CD med henne.
Desverre, fordi jeg digger at hun våger å være rar.

Kveldens yngste deltaker har hatt enormt mye press på seg før kveldens
sending, etter og blant annet ha blitt utnevnt til favoritt av Tone Damli Aaberget. Det
merkes på scenen. Isak skjelver litt i buksene til å begynne med, men vokser utover
i låta. Kanskje ikke en ideell sangfor den såre stemmen hans, men han klarer seg
likevel bra. Og med sympatisk framtoning og glimt i øyet, er Isak fortsatt favoritten til
å gå videre. 

Magnus har mye guts under framførelsen og skaper energi i salen. God
stemme har han også, spesielt på de høye partiene. Jeg blir likevel ikke helt blown
away. Opptredenen virker litt tilgjort, og jeg føler at Magnus strever. Det hele blir rett
og slett litt slitsomt.

Bianca kommer skjevt ut og begynner litt surt. Men det er noe med henne.
Hun har en lys og deilig stemme, og det er veldig fint når det er fint. I løpet av den
korte tiden på scenen klarer hun å skape noen magiske øyeblikk, selv om det dukker
opp en sur tone her og der. Hun byr på seg selv og har nok sneket seg inn i hjertet til
mange TV-seere.

Tønni Marie Leer (17) fra Sigdal

Pål Dailey Christoffersen (17) fra Larvik

Kjersti Tørresen (16) fra Kristiansand

Isak Knutsen Heim (15) fra Trondheim

Magnus Bokn (17) fra Hundvåg

Bianca Skoglie Lal (16) fra Fredrikstad

3. Tønni Marie Leer (17) «Don?t You Remember» (Adele)

4. Pål Dailey Christoffersen (17) «Slow Dancing In A Burning

Room» (John Mayer)

5. Kjersti Tørresen (16) «Dancing In The Dark» (Bruce

Springsteen)

6. Isak Knutsen Heim (15) «Chariot» (Gavin Degraw)

7. Magnus Bokn (17) «Here I Go Again» (Whitesnake)

8. Bianca Skoglie Lal (16) «The Closest Thing To Crazy» (Katie

Melua)



BRØLAPE: Dagbladets anmelder mener at den ellers så dyktige Jenny Langlo hørtes litt ut som ei brølape da hun sang Lady Gagas «Bad Romance» i
kveldens semifinale. Alle foto: THOMAS RÆISÆTER / TV2

Jentebonanza i kveldens «Idol»-sending. Her er dommen.

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Kirsti er en original som sender gode vibber fra scenen. Jeg liker at hun

velger en Jackson-låt, og enda bedre at hun gjør sangen til sin egen.

Stemmemessig klarer hun seg helt greit gjennom låta. De lyse partiene sitter, men

for øvrig blir det litt nasalt og utydelig. Pluss for energiboost og sjarm!

Bergens-jenta har en kul, hes og særegen stemme, og «Mercy» passer den

perfekt. Hun leker seg gjennom låta og er veldig søt der hun står på scenen. Likevel

blir jeg ikke bergtatt. Det hele blir kanskje litt for søtt? Uansett godt gjennomført.

«Jenny snublet»

Kirsti Lucena Andersen (24) fra Sandnes

Hilde Osland (24) fra Bergen

1. Kirsti Lucena Andersen (24): «The Way You Make Me Feel»
(Michael Jackson)

2. Hilde Osland (24): «Mercy» (Duffy)

3. Silje Grini (24): «Somebody To Love» (Queen)
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Dette var en blandet opplevelse! Silje åpner høyt og klokkerent, og skaper

forhåpninger om at hun er en semifinalist av rang. Men så fort tonene går dypere,

forsvinner både magien og den fine tonen i Siljes stemme. Musikken overdøver

vokalen, og det hele blir platt og kjedelig. I tillegg er framstår hun som anonym på

scenen. 

Fram til nå har Shadi vært litt ujevn og jeg synes hun klarer seg langt bedre i

dag enn tidligere. Hun synger fint hele veien, men stemmen hennes blir litt spak og

framførelsen litt ukontrollert. Sceneskrekken hennes bidrar også til å gjøre det hele

litt rotete, og kommer til syne blant annet ved at mikrofonen skifter hånd x-antall

ganger i løpet av den korte låta. Men Trondheims-jenta viser mye vilje og følelser, og

det er vanskelig ikke å la seg sjarmere.

Evelyn åpner falskt, men krabber seg sakte men sikkert oppover i løpet av

låta. Når hun når de lyse tonene blir det til og med ganske fint å høre på. Dessverre

for Evelyn er det ikke så mange av dem i kortversjonen av «Listen», og totalt sett blir

dette mer surt enn søtt. Hun har utvilsomt valgt en altfor stor låt. Men hun ser bra ut

på scenen, det skal hun ha.

Som sendt fra oven trår Kirsti på scenen og får tiden til å stoppe opp. Hun

håpet selv på å kunne røre ved folk, og det gjør hun så til de grader. Hun har en helt

nydelig stemme full av tæl, og klarer å skape magi fra første til siste tone. Låta er

egentlig litt oppbrukt i sangkonkurransesammenheng, men hun forvandler den til sin

egen og serverer en nyskapende opplevelse. Jeg hadde trillet terningene til yatzy

om jeg kunne! 

Jenny har vært en av mine favoritter så langt, men i kveld snubler hun litt. Det

er lett å høres ut som ei brølape når man synger «Bad Romance», og det gjør

dessverre Jenny under refrenget. Hun er langt unna Lissies aukustiske whiskey-

tolkning av samme låt, men får vist fram sin kule stemme innimellom. En original vri

og god kontakt med publikum hever dessuten opplevelsen et par hakk. 

Amanda er som en rakett på scenen og strekker seg mot Turner-nivå, både

stemme- og showmessig. Hun serverer masse rå energi og en solid røst! Det hele

går kanskje unna i litt vel kjappe vendinger, men er utvilsomt festlig og lystbetont.

Tommel opp!

Silje Grini (24) fra Hadeland

Shadi Christina Yazdani (18) fra Trondheim

Evelyn Mercedes Kvambe (17) fra Bærum

Kirsti Sørlie Hansen (24) fra Rælingen

Jenny Langlo (18) fra Stordal

Amanda Therese Goonetilleke (22) fra Oslo

4. Shadi Christina Yazdani (18): «Valerie» (Amy Whinehouse ft.
Mark Ronson)

5. Evelyn Mercedes Kvambe (17): «Listen» (Beyoncé)

6. Kirsti Sørlie Hansen (24): «Somewhere Over The Rainbow»
(Eva Cassidys versjon)

7. Jenny Langlo (18): «Bad Romance» (Lady Gaga)»

8. Amanda Therese Goonetilleke (22): «Proud Mary» (Tina
Turners versjon)»



FULL KONTROLL: Idol-deltager Karen Bernardino sang «Purple Rain» av Prince under fredagens semifinale. Det falt i smak hos Dagbladets anmelder. Foto:
BJØRN LANGSEM / DAGBLADET

Her er dommen over de første «Idol»-semifinalistene.

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

«Crazy Little Thing Called Love» (Queen)  

Snorre utstråler mye selvtillit på scenen og har en stødig

stemme gjennom hele låta. Det er likevel tvilsomt om han får

oppfylt ønsket om å sette hjembyen Røros på kartet, for totalt sett

blir ikke prestasjonen særegen nok og vil trolig ikke få majoriteten

av TV-seerne til å løfte opp telefonrøret.

«If I Ain´t Got You» (Alicia Keys)  

Hanna er modig og velger en svært krevende låt. Dessverre blir den litt for

krevende for henne, og det er tydelig at nervene bidrar til at stemmen ikke holder

mål. Hun vakler seg gjennom låta, men henter seg riktignok inn og avrunder

klokkerent. Men dette holder uansett ikke til en finalebillett.

«Everywhere I go» (Lissie)  

«Karen eier scenen!»

MYE SELVTILLIT: Snorre Ryen Tøndel fikk terningkast fire for sin stødige
opptreden fredag kveld. Foto: BJØRN LANGSEM / DAGBLADET

Snorre Ryen Tøndel (19)

Hanna Rømoen (19)

Pål Gunnar Asdal (26)
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Det rådet store forventinger til Pål Gunnar etter en knallsterk

innledningsrunde. Upåklagelig vokalprestasjonen og sjarm i bøttevis, som

sammenlagt blir en skikkelig gåsehudpakke. Likevel kommer ikke den kule låta helt

til sin rett, og fremstår som litt tam. Kommer uansett til å sanke stemmer fra jentene,

med sin mildt sagt dype utrigning.

«What`s Love Got To Do With It» (Tina Turner)  

Litt forutsigbart låtvalg som krever en stemme med real trøkk. Mino greier seg

greit med god engelskuttalelse og er treffsikker på tonene. Men hun utstråler ikke

den energien som kreves når man tar for seg Tina Turner.

«Hunting High and Low» (a-ha)  

Alf er ingen fersking i gamet, og har imponert så langt i konkurransen. Han

sikter høyt ved nok en gang å velge en Aha-låt, og det skal mye til for å utkonkurrere

Morten Harket. Brukbart, men han faller litt igjennom og topper ikke lista i kveld.

«Purple Rain» (Prince) 

Tøft låtvalg og fantastisk fremførelse fra første stund. Karen eier scenen! Iført

frekke lærbukser serverer hun sangprestasjoner og girlpower ut av en annen

verden. Uten tvil kveldens sterkeste finalekandidat. Total knockout!

«Hurt» (Christina Aguilera)  

  En fantastisk stemme som dessverre blir litt sprekkferdig på de høyeste

tonene. Marlene redder seg inn ved å vise følelser på scenen og treffer trolig

tacoligaene i sofaen midt i hjertet.

«Every Breath You Take» (The Police)  

  Storfavoritten Vegard kommer skeivt ut og kommer seg ikke inn i låta. Men

en stemme som oser av 80-talls rock, knallrøde bukser og heftige gester på scenen

redder han seg inn og beholder så vidt favorittstempelet. Han har vist hva han er

god for tidligere.  

TERNINGKAST TRE: Dagbladets anmelder mente Mino Rabenja ikke hadde den energien
som trengs for å synge Tina Turners låter. Foto: BJØRN LANGSEM / DAGBLADET

GLISTE BREDT: Dagbladets anmelder mente Pål
Gunnar Asdal hadde sjarm i «bøttevis». Foto:
BJØRN LANGSEM / DAGBLADET

Mino Rabenja (17)

Alf Johannes Borge (26)

Karen Bernardino (32)

Marlene Tjøsvoll (19)

Vegard Leite (19)



IMPONERTE: Maria imponerte både dommerne, TV-seerne og Dagbladets anmelder med sin balladeversjon av «What A Feeling»

Her er dommen over kveldens «Idol»-deltakere.

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Fredrik har en særegen stemme og viser stor innlevelse gjennom hele låta.
Det er tydelig at han liker seg på scenen! Det synes en rød tråd i framførelsene
hans, som viser at denne 19-åringen har funnet sitt musikalske utrykk. Helt
overveldende er denne opptredenen allikevel ikke, og jeg tviler på at han har satt et
dypt nok avtrykk i folk til at de tar seg bryet med å stemme.

Jenny gjør et kult låtvalg, men dessverre også et veldig usmart et. «Majesty»
går alt for dypt, og allerede idet hun åpner munnen er dette feil. Jeg får en følelse av
å kjøre berg-og-dalbane: på de lyse partiene kilder det i magen, men når vi daler
nedover rynker jeg isteden på nesa. Dessverre er det mest mørke partier i denne
låta. Jeg er sikker på at Jenny hadde kommet mye heldigere ut hvis hun hadde tatt
for seg en annen sang, for hun har sunget helt nydelig tidligere.

«Magisk Maria»

Fredrik Bertheussen Brurås (19)

Jenny Marlene Nettum (21)

1. Fredrik Bertheussen Brurås (19) «Yellow» (Coldplay)

2. Jenny Marlene Nettum (21): «Majesty» (Madrugada)

3. Bernt Johannes Smestad (15): «Over You» (Daughtry)
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Til tross for at Snåsamannen har sendt Bernt Johannes gode vibber i kveld,
går ikke dette helt veien. Han synger fint, men det merkes at han er i yngste laget.
15-åringen blir rett og slett litt ustø og nervøs. Jeg tar meg i å like ham godt på
scenen, samtidig som jeg ikke får helt tak på låta. Flatt synes dommerne, og jeg må
si meg enig. Fint og flatt blir sammenlagt litt kjedelig.

Bjørn Viktor har en fin sangstemme, men gir alt for lite gass. Med såpass lite
styrke i røsten tar han seg ikke igjennom TV-ruta. Og det er egentlig litt synd for han
kler å stå på scenen, som den beskjedne sjarmøren han er. Selv om denne
opptredenen ikke er noe høydepunkt får trolig Bjørn Viktor mang en ungjente i
fnisehumør, og kan derfor være et wildcard til finalen.

Originalt låtvalg, men han lever ikke opp til forventningene. Simon er en kul
fyr med et artistisk uttrykk, og jeg skulle gjerne sett ham rocke Idol-logoen av den
scenen. Dessverre blir dette rett og slett for traust. For lite drag både i stemmen og
framførelsen. Han utmerket seg mye tydeligere da han sang på nordnorsk på
audition, og dette holder ikke til en finalebillett.

Maria ga meg frysninger da jeg så henne på audition, og hun får søren meg
hårene til å reise seg igjen. Denne dama har en helt nydelig, krystallklar stemme og i
tillegg evnen til å skape magisk stemning hver gang hun trer opp på scenen. Hun er
skjør, sympatisk og råflink. Marion annonserte at hun kom til å ta til tårene dersom
Maria ikke går videre, og det gjør jommen jeg også. Heia, heia!

Ragnhild viser girl power når hun synger «It's A Man's World». Hun sprudler
over av energi og er helt rå fra start til slutt. Det hele blir kanskje litt raskt og
overveldende, men det overskygges av hennes herlige innlevelse, gestikulerende
kroppsspråk og ikke minst flotte stemme. Bra jobba!

Fredrik kjører som vanlig sin egen greie, og gjør det med stil. Han har både
en særegen stemme og et kult image, og skiller seg ut som en original i denne ellers
litt alminnelige gjengen. Kontrabassen illustrerer nettopp det. Han blir til tider litt vel
ivrig, men jeg tror uansett stemmerne har skjønt at denne fyren kan by på mye
moro.

Bernt Johannes Smestad (15)

Bjørn Viktor Giske (17)

Simon Dankertsen (16)

Maria Mohn (28)

Ragnhild Andersen (19)

Fredrik Bergersen Klemp (20)

3. Bernt Johannes Smestad (15): «Over You» (Daughtry)

4. Bjørn Viktor Giske (17): «Everything» (Michael Bublé)

5. Simon Dankertsen (16): «The Ballad Of Mona Lisa» (Panic! At

The Disco)

6. Maria Mohn (28): «What A Feeling» (Irene Cara) 

   

7. Ragnhild Andersen (19): «It's A Man's World» (James Brown)

8. Fredrik Bergersen Klemp (20): «Rolling In The Deep»

(Adele)

 



TRAKK DET LENGSTE STRÅET: — Jenny har alt jeg ser etter hos en artist: særegen stemme, personlighet og sjarm. ALLE FOTO: Thomas Reisæter/ TV2

Finale i «Idol»! Dagbladet har kastet terninger.

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Vegard åpner ballet med et deilig comeback fra sin første audition! Med sin

karakteristiske pub-touch gjør han en fin versjon av Medinas hit, selv om det ikke er

heeelt klokkerent til enhver tid. Jeg liker at han roer helt ned — det er bare han og

gitaren. Ekstra kjekk er han også i kveld! Dessverre virker han temmelig sliten, og

jeg er usikker på hvor mye mer han har å gi i kveld. Jeg er uansett glad for at

dommerne endelig gir Vegard kred for at han hele veien har gjort sin greie.

Med skuldre som vrikker i takt med musikken, sotede øyne, paljetter og en

stemme av gull, er Jenny årets beste julegave! Den mystiske dama på scenen gir

meg frysninger med sin unike vokal, og idet hun fester blikket i kamera og topper

showet med rumperisting, er jeg solgt. Jenny har alt jeg ser etter hos en artist:

særegen stemme, personlighet og sjarm. I kveld var hun FANTASTISK!

«Med paljetter og en stemme av
gull, er Jenny årets beste
julegave»

Vegard Leite (19) fra Værlandet

Jenny Langlo (18) fra Stordal

1. Vegard Leite (19): «What Are Words» (Chris Medina)

2. Jenny Langlo (18): «Another One Bites The Dust» (Queen)

3. Vegard Leites versjon av vinnerlåta; «Building An
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Med denne låtas mange høye partier, får Vegard vist hva han er god for.

Dessverre imponerer han ikke like mye under de lave partiene, og serverer heller

ikke noe utpreget sceneshow. Han står på en flekk med lett bøy i knærne under hele

framførelsen og har for det meste øynene lukket. Grei vokalprestasjon, men dette ga

meg generelt ikke særlig mye. 

Jenny byr på en helt annen versjon av vinnerlåta, og skal ha for at hun klarer

å flette inn såpass mye personlighet i en slik produksjon. Dette er sårt og ekte, og

hun synger som alltid fint. Men i motsetning til Vegard, så føler jeg ikke at Jenny får

vist så mange aspekter ved stemmen sin med denne låta. Det blir litt todimensjonalt.

Hun trekker det lengste strået i duellen, men er langt fra så god som jeg vet hun kan

være.

Dette er en typisk Vegard-låt som kler stemmen hans veldig godt! Når han

fester blikket i kamera kommer han til og med igjennom til meg, og er klart mer

tilstede enn mange ganger tidligere. Jeg synes det er litt utaktisk av ham ikke å

velge en mer kjent sang, men samtidig er det litt tøft også. Alt i alt synes jeg dette er

en godt levert avslutning. Ikke det helt store, men bra. 

Å ta for seg Jeff Buckleys uforlignelige stemme, og i tillegg velge en litt

"oppbrukt" låt, det krever sin kvinne. Jenny er et kvinnemenneske som fikser den

biffen. Hun er så inderlig tilstede! Med tårer i øynene leverer hun en helt nydelig

vokalprestasjon, og skifter profesjonelt mellom de lave og høyere tonene. Ved å gå

fra Queen til Buckley i løpet av få minutter, viser Jenny at hun utvilsomt har et bredt

spekter å spille på. Dette lukter seier, og jeg heier meg hes!

Lik Kjendis på Facebook.

Emneord idol 2011 tv 2 tv og medier musikkanmeldelser musikk kjendis anmeldelser

3. Vegard Leites versjon av vinnerlåta; «Building An
Aeroplane» (Patrick Hamilton, Niclas Lundin, Maria Marcus,
Vincent Pierin)

4. Jenny Langlos versjon av vinnerlåta; «Building An
Aeroplane»

5. Vegard Leite: «Breakeven» (The Script)

6. Jenny Langlo: «Hallelujah» (Jeff Buckley)

10 950 liker dette. Bli den første blant dine venner.Liker
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SÆRPREG: - Jenny Langlo imponerer med sin særegenhet og trekker det lengste strået i kveld, mener Dagbladets anmelder. ALLE FOTO: Thomas
Reisæter/ TV2

Her er kveldens dom over «Idol»-finalistene

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Det er liten tvil om at Kirsti er en fantastisk og stabil vokalist, og også i kveld
viser hun en imponerende stemmeprakt. Men dessverre synes jeg hun gradvis har
tapt seg siden hun framførte en eksemplarisk versjon av Eva Cassidys «Somewhere
Over The Rainbow» i semifinalen. Den magiske touchen har forsvunnet, og jeg får
ikke lenger gåsehud og hjertebank når Kirsti står på scenen. Noen ganger blir det
forutsigbare og nærmest perfekte rett og slett litt kjedelig.

Nok en gang blir jeg bedåret når den 16-år gamle trønderens nydelige røst.
Stemmen hans river meg i sjelen og får tiden til å stoppe opp. Med sin særegne
ruhet tar han rotta på de lyse partiene og gjør en veldig fin versjon av «Stairway To
Heaven». Selv om Isak nå har blitt mer selvsikker er han fremdeles litt for innadvent
på scenen, og jeg håper han våger å gå litt bananas seinere i konkurransen.

«Nyklekket artist i særklasse»

Kirsti Sørlie Hansen

Isak Heim

1. Kirsti Sørlie Hansen (25): «How Do I Live» (LeAnn Rimes)

2. Isak Heim (16): «Stairway To Heaven» (Led Zeppelin)

3. Bianca Skoglie Lal (16): «Walking In Memphis» (Marc Cohn)
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Bianca sprudler over av engasjement, rytme og ekte sceneglede. Deilig! Når
hun tar i ordentlig kommer virkelig stemmen hennes til sin rett og byr på en dempet,
sår og særegen versjon av denne folkekjære låta. Hun gjør riktignok noen småfeil
innimellom, om den mest merkbare av dem er at hun iblant kveler setningene og
ikke synger de siste ordene fullt ut. Men 16-åringen viser god progresjon og jeg får
mer og mer troen på henne.

Det er med stor lettelse jeg ser at Maria har tonet ned siden forrige uke og er
tilbake ved pianoet. Herlig pianospill, blikkontakt, fin og lys vokal og en personlig
tolkning av a-has store hit. Men jeg savner at hun tar ordentlig i og gir låta et
toppunkt. Selv om røsten hennes er fabelaktig bobler framførelsen liksom aldri over.
Utvilsomt bra, men ikke essensielt. Jeg vet hun kan bedre!

Ved å gå fra Gaga til Robyn gjør Henrik et hopp på terningen, men ikke mer.
Til tross for at han innimellom takler de lyse partiene veldig fint, blir stemmen for
nasal, engelskuttalelsen for skrall under refrenget og framførelsen totalt sett litt vel
ensformig. Han vinner mye på å utlevere seg selv og vise en deilig ektehet på
scenen, men for meg overgår ikke dette den middelmådige sangprestasjonen.

Idet Jenny inntar scenen lurer jeg veldig på hvordan hun skal ta fatt på denne
låta, og hun overrasker meg positivt fra første tone. For en fantastisk versjon av en
nyklekket artist! Wow! Jeg blir sittende å nikke bekreftende og smile bredt fra ende til
annen. Framførelsen bekrefter hvor herlig spesiell denne jenta med gitaren er, og
jeg har så trua! Hun har en deilig kul stemme og jeg vil aldri at sangen skal ta slutt. I
kveld er det utvilsomt Jenny som trekker det lengste strået

Det er alltid godt å få Vegard og gitaren hans opp på scenen, og han
imponerer igjen. Den grove, litt sprø stemmen hans minner meg faktisk om Jon Bon
Jovi. Det er en fryd for øret når han holder tonene og heller ikke så reint lite
behagelig for øynene når han boltrer seg med gitaren på scenen. Men opptredene
han skiller seg ikke særlig mye fra gang til gang og jeg bekymrer meg litt for hvor
smalt spekter Vegard har som artist.

Til tross for at Marlen gjør alt riktig; synger rent, tar skikkelig i og engasjert gir
alt på scenen, så kommer hun ikke helt igjennom til meg. Det hele blir litt voldsomt
og jeg savner fremdeles den ekte følsomheten og det ekstraordinære preget. Det
bekrefter bare det faktum at stemmen alene ikke er nok i denne konkurransen. En
utrolig god vokalist, men ikke en bergtaende artist.

Bianca Skoglie Lal

Maria Mohn

Henrik Mortensen

Jenny Langlo

Vegard Leite

Marlen Tjøsvoll

3. Bianca Skoglie Lal (16): «Walking In Memphis» (Marc Cohn)

4. Maria Mohn (28): «Take On Me» (a-ha)

5. Henrik Mortensen (17): «Dancing On My Own» (Robyn)

6. Jenny Langlo (18): «Hey Ya» (Outkast)

7. Vegard Leite (19): «Dreamer» (Ozzy Osbourne)

8. Marlen Tjøsvoll (19): «Stop» (Sam Brown)

9. Fredrik Klemp (20): «Don?t Think Twice, It?s All Right» (Bob

Dylan)



- Jeg løp inn i teltet og sa: «Få satelittelefonen, jeg må ha et

helikopter!»

Habanero-chili pluss yoghurt var

ingen god kombinasjon.

Fredrik viser en helt ny side av seg selv i kveld, og gjør det med glans.
Bluesrocken og alle de energiske faktene er borte, og den såre stemmer står alene
igjen. Dermed blir det enda mer imponerende at 20-åringen får blodet til å pumpe i
årene mine. Han er sårbar, men sikker og jeg elsker den lyse, særegne stemmen.
Når han tar i på slutten av låta er det opp imot perfekt.

Lik Kjendis på Facebook.

Emneord idol 2011 tv og medier musikkanmeldelser tv 2 anmeldelser kjendis musikk

- Nedtur å høre at den første operasjonen ikke var tilstrekkelig.

Fredrik KlempDylan)

10 950 liker dette. Bli den første blant dine venner.Liker

Espen Eckbo operert på nytt 

Erlend Elias fikk angstanfall på «71 grader 
nord» 

Her kaster Dag Otto 
Lauritzen opp på TV 

Publisert 28.10.2011, kl. 22:21



KOM UT AV SKALLET: — Det lukter finaleplass av Isaks opptreden i kveld, mener Dagbladets anmelder. ALLE FOTO: Thomas Reisæter/ TV2

...Og smiler og shower! Her er Dagbladets dom over kveldens «Idol»-finalister

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

Vegard har tonet ned og er hakket mindre harry i kveld. Det kler ham! Men
stemmen er dessverre ikke like stødig som før, og blir litt i spakeste laget under
versene. Utover i låta tar den seg riktignok opp, og glimtvis er dette både kledelig og
fengende. Den ekstra touchen er derimot fraværende når han står på scenen og det
hele blir sjarmfattig.

Når Henrik står på scenen i kveld får vi se de egenskapene som har ført ham
såpass langt i konkurransen; personlighet, show og særegenhet i bøttevis. Han byr
virkelig på seg selv, og det er en interessant beskuelse. Stemmen hans drukner til
tider litt i musikken, som så mange ganger tidligere, men for øvrig klarer han seg fint
gjennom låta. En stjerne i margen får han også for sitt overraskende låtvalg. Jeg
digger Henrik i kveld!

«Se, han danser!»

Vegard Leite (19) fra Værlandet

Henrik Mortensen (17) fra Mosjøen

Isak Heim (16) fra Trondheim

1. Vegard Leite (19): «Just the way you are» (Bruno Mars)

2. Henrik Mortensen (17): «Moves like Jagger» (Maroon 5)

3. Isak Heim (16): «Nothing Ever Hurt Like You» (James

Morrison)

Publisert fredag 25.11.2011 kl. 21:36
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Se, han danser! Og smiler og shower... Wow! For første gang kommer Isak
ordentlig ut av skallet og serverer en knallopptreden. Gutten med den mest
karakteristiske røsten i gjengen velger en låt som kler stemmen hans på en prikk og
sprer gåsehud og glede. Sjarm, progresjon og originalitet, en kombinasjon som
lukter finaleplass lang vei.

Dette er en klassisk Kirsti-låt, som vokalmessig ligger i samme bane som
Florence + the Machine som Kirsti har sunget veldig bra tidligere. Og ikke
overraskende så innfrir Kirstis råsterke røst gjennom mesteparten av låta. Men selv
om dette er teknisk godt levert så blir jeg ikke bergtatt. Opptredenen føles
forutsigbar og helhetsopplevelsen blir litt kjedelig. Søt musikk for ørene, men ikke så
underholdende for øynene.

Med sin personlige tolkning av Thom Yorke og Radiohead imponerer søren
meg 18-åringen igjen! Det krever sin kvinne å fikse denne biffen, men Jenny er
dyktig, trygg og rocka nok til å takle utfordringen. Hun skaper en nærkontakt med
publikum og klarer kunststykket å fortelle en historie fra scenen. Veldig bra og veldig
ekte!

Lik Kjendis på Facebook.

Emneord anmeldelser tv 2 idol 2011 kjendis musikk tv og medier musikkanmeldelser

- Nedtur å høre at den første operasjonen ikke var tilstrekkelig.

Kirsti Sørlie Hansen (25) fra Rælingen

Jenny Langlo (18) fra Stordal

4. Kirsti Sørlie Hansen (25): «Titanium» (David Guetta Feat. Sia

Furler)

5. Jenny Langlo (18): «Creep» (Radiohead)

10 950 liker dette. Bli den første blant dine venner.Liker

Espen Eckbo operert på nytt 

Publisert 25.11.2011, kl. 21:36



TOPPNIVÅ: Christopher Olafsrud (17) gjorde alt riktig i kveldens semifinale og mestrer Kings of Leons «Use Somebody», ifølge Dagbladets anmelder. Alle
foto: THOMAS REISÆTER / TV2

Her er dommen over kveldens «Idol»-deltakere

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

  

Det første som slår meg er at Kim Erik hadde passet mye bedre inn i en
musikal enn på «Idol»-scenen. Han viser stor innlevelse og synger for det meste
rent, men det blir litt mye teater. Framtoningen hans er også anspent. Jeg blir litt
stressa, til tross for at jeg sitter plantet i sofaen i et svært behagelig antrekk. 

  

Det er noe spesielt over denne fyren. Han kaprer oppmerksomheten min bare
ved å være seg sjøl, med sin rockabilly-aktige look. Han gjør et kult sangvalg og har
en fantastisk fin fylde i stemmen — en fryd for øret. Når han i tillegg holder
intensiteten oppe under hele opptredenen, viser Kristoffer at han har skjønt greia. 

  

Hallvar har et godt utgangspunkt, men denne gangen roter han det til synes
jeg. Stemmen hans holder mål så lenge han holder seg til de lave tonene, men idet
han trår til blir det isteden et brøl fra magen og mye gisping etter luft. Gutten har

Jentefut til topps

Kim Erik Tolleshaug (19) fra Sotra

Kristoffer Valkvæ (22) fra Godøya

1. Kim Erik Tolleshaug (19): «Can?t Buy Me Love» (The Beatles)

2. Kristoffer Valkvæ (22): «Feeling Good» (Michael Bublé)

3. Hallvard Mostrøm (22): «Easy» (The Commodores)

Publisert fredag 14.10.2011 kl. 22:10
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særpreg, men i kveld prøver han litt i hardeste laget og ender opp med å framstå
som noe unaturlig. 

    

Sondre er søt, velger en koselig sang og synger finfint. Hva mer kan man
ønske seg når man er sugen på underholdning utpå fredagskvelden? 20-åringen har
en sexy røst som er imponerende lik John Mayers. Og han klarer i tillegg å skape en
behagelig stemning fra scenen. Deilig! 

     

Jeg får karaokevibber så fort jeg hører låtvalget, og vibbene blir virkelige med
en gang han åpner munnen. Johan hadde riktignok vært den flinkeste på den lokale
karaokepuben, men i en seminifale i «Idol» havner han i motsatt enda av skalaen.
Det høres ut som om han har grøt i halsen, stemmen blir litt vel grumsete. Heller
ikke sceneopptredenen er noe å rope hurra for; han står for det meste bundet til
mikrofonen og tramper i gulvet. Platt og kjedelig!  

      

Christopher er kveldens jentefavoritt numbero uno, og han innfrir så det griner
etter. Han er rolig og avslappa på scenen, synger klokkerent og flørter selvsikkert
med kamera. Det er ikke mange som kan måle seg med Anthony Caleb Followill og
gutta i Kings of Leon, men unggutten imponerer meg stort. Han holder søren meg
toppnivå gjennom hele låta. Heia!

Henrik har en skjønn utstråling og gjør et modig låtvalg til 17-åring å være.
Han begynner litt skralt med nasal og vibrerende stemme, men kommer seg veldig
utover i sangen. Da kommer den fine klangen i stemmen fram, og sammen med
Henriks originalitet blir dette en veldig fin opplevelse. 

Her har vi en storsjarmør som det er umulig ikke å like. Det harry låtvalget blir
kult når det er Rodao som står bak. Dessverre blir sangprestasjonen ganske så
middelmådig. Det hele blir litt skrikete og hovedpersonen selv er andpusten. Han
lager show på scenen og treffer riktig nok blink på tonene innimellom. Men han når
ikke helt opp i kveld.  

Lik Kjendis på Facebook.

Emneord idol 2011 tv 2 musikk musikkanmeldelser anmeldelser kjendis tv og medier

Hallvard Mostrøm (22) fra Gulen

Sondre Johansen (20) fra Ålesund

Johan Eriksson (28) svensk, bor i Oslo

Christopher Olafsrud (17) fra Gjerdrum

Henrik Mortensen (17) fra Mosjøen

Rodao Garmiany (19) fra Lillestrøm

4. Sondre Johansen (20): «Who Says» (John Mayer)

5. Johan Eriksson (28): «It?s My Life» (Bon Jovi)

6. Christopher Olafsrud (17): «Use Somebody» (Kings Of Leon)

7. Henrik Mortensen (17): «Rocket Man» (Elton John)

8. Rodao Garmiany (19): «Eye Of The Tiger» (Survivor)

10 950 liker dette. Bli den første blant dine venner.Liker

Publisert 14.10.2011, kl. 22:10



COMEBACK: - Endelig er Isak tilbake. I kveld fikk han vist hva han er god for, skriver Dagbladets anmelder. ALLE FOTO: Thomas Reisæter/ TV2

Her er kveldens dom over «Idol»-finalistene

Linn Isaksen 
linn.isaksen@dagbladet.no 
ANMELDER

I kveld får vi se en nye side av Marlen, som tidligere har falt inn i
balladekategorien. Jeg liker at hun tar for seg Dylan og våger seg utenfor
komfortsonen, og jeg synes stemmen hennes er god og stødig. Men jeg savner
sjarmen og følsomheten hun viste i semifinalen, og blir ikke helt overbevist i kveld.

Det finnes mange fallgroper når en uerfaren artist skal ta for seg Lady Gaga,
og Henrik snubler dessverre i flere av dem. Han starter for dypt, fortsetter falskt og
det hele blir for meg rart og feil. Det er ingen tvil om at Henrik er en sjarmerende,
artistisk type som kler å holde en mikrofon mellom hendene, men det blir allikevel for
dumt når dommer Dyvik Husby dropper å kommenterer sangprestasjonen, fordi han
synes Henrik er en kul kar.

Jeg hadde store forventinger til Maria, etter at hun blåste meg helt av banen i
semifinalen. Det er kult at hun øker tempoet litt og velger en låt som skiller seg fra

Liten gutt, stor stemme

Marlen Tjøsvoll (19)

Henrik Mortensen (17)

Maria Mohn (28)

1. Marlen Tjøsvoll (19): «House of the rising sun» (Bob Dylan)

2. Henrik Mortensen (17): «Born This Way» (Lady Gaga)

3. Maria Mohn (28): «Viva la Vida» (Coldplay)

Publisert fredag 21.10.2011 kl. 22:15
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de hun har framført så langt i konkurransen. Også i dag viser 28-åringen at hun har
en stor stemme, men det blir for mye skriking og gaping for min smak. Jeg savner
den Maria som satt bak pianoet og skapte magi. 

Det er et eller annet som bare føles riktig idet Fredrik inntar scenen. Sjarmen,
engasjementet og særheten gjør at jeg virkelig tror på denne fyren! Han styrer skuta
trygt i land denne gangen også, med en låt som passer stemmen hans på en prikk.
Men jeg faller ikke helt av stolen, rett og slett fordi sangen blir litt masete. Jeg er
også veldig usikker på om Kenny Wayne Shepherds bluesrock går hjem hos
publikum. Men all kred til Fredrik for at han tør å gjøre sin egen greie. 

Kirsti imponerte alle med sin klokkerene versjon av Eva Cassidys
«Somewhere Over The Rainbow» i semifinalen. I kveld gjør hun Tori Amos stolt, selv
om opptredenen ikke er helt av samme kaliber som sist. 24-åringen har en råsterk
stemme og mestrer særlig de mørke partiene med glans. Hun har definitivt
potensiale til å nå langt.

Pikenes Jens inntok scenen med feber og halsvondt i dag og klarer seg svært
bra, omstendighetene tatt i betraktning. Med sin hese stemme røffer han opp
Maroon 5-låta og synger fint hele sangen igjennom. Opptredenen i seg selv blir noe
pregløs og straight, men jeg tviler ikke på at Christopher kan hente seg inn så fort
han er ute av febertåka.

Biancas lyse, litt såre stemme gjør at hun skiller seg ut blant årets finalister.
Til tross for noen sure toner innimellom synes jeg hun klarer seg bra, og jeg har mer
sansen for henne i kveld enn sist hun sto på «Idol»-scenen. Mangel på trygghet og
stabilitet fører likevel til at hun ikke bikker over på femmeren. Men plusspoeng for
engasjement og sjarm i bøttevis! 

Etter at nervene spilte ham et puss i semifinalen er endelig Isak tilbake. Wow!
Bellissimo! Jeg blir helt bergtatt av den lille gutten med den store stemmen. I kveld
tar han virkelig i, og får vist fram det beste av sin rue, hese røst. Han fomler litt med
timingen et par ganger, men det overstyres av selvsikkerhet på scenen og en
fabelaktig stemmeprakt.

Sist jeg så Jenny falt hun i Gaga-fella (slik Henrik dessverre gjør i kveld), men

Fredrik Bergersen Klemp (20)

Kirsti Sørlie Hansen (24)

Christopher Olafsrud (17)

Bianca Skoglie Lal (16)

Isak Knutsen Heim (16)

Jenny Langelo (18)

4. Fredrik Bergersen Klemp (20): «King's Highway» (Kenny
Wayne Shepherd)

5. Kirsti Sørlie Hansen (24): «China» (Tori Amos)

6. Christopher Olafsrud (17): «Sunday Morning» (Maroon 5)

7. Bianca Skoglie Lal (16): «When You Say Nothing at All»
(Allison Krauss)

8. Isak Knutsen Heim (16): «Closer» (Kings Of Leon)

9. Jenny Langelo (18): «Don't stop the music» (Rihanna-cover
av Jamie Cullum)



- Jeg løp inn i teltet og sa: «Få satelittelefonen, jeg må ha et
helikopter!»

i dag er hun back on track. Hun har en nydelig klang i stemmen og framstår allerede
som en etablert artist. Både gitaren og rampelyset kler den søte 18-åringen utrolig
godt! Hun gjør sin egen greie, og jeg hadde mer enn gjerne inntatt et mørkt
konsertlokale for en hel kveld med Jenny på øret. 

Vegard har fått ny sveis, men har heldigvis beholdt den sexy stemmen. Jeg
får frysninger når han hamrer løs på de høye tonene, vugger i takt når han leker seg
med gitar og munnspill og rødmer beskjedent når han setter blikket i meg. Gutten
har stålkontroll og masse positiv energi. Dette lover godt! 

Lik Kjendis på Facebook.

Emneord tv 2 kjendis tv og medier anmeldelser idol 2011 musikk musikkanmeldelser

- Nedtur å høre at den første operasjonen ikke var tilstrekkelig.

Vegard Leite (19)

10. Vegard Leite (19): «Bed of Roses» (Bon Jovi)

10 950 liker dette. Bli den første blant dine venner.Liker

Espen Eckbo operert på nytt 

Erlend Elias fikk angstanfall på «71 grader 
nord» 
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