The Beat Tornados – ringer det ei bjelle?
Bandet du garantert har hørt om uten å ha den ringeste anelse om hvem de er!
Lørdag 18 juli 2020 spiller The Beat Tornados før the September When på årets sommerkonsert i Kolbjørnsvik.
The Beat Tornados er et norsk instrumental/surfrockband med opphav fra Arendal. Musikken er instrumental klassisk
surfrock, inspirert av bl.a Dick Dale, Laika & The Cosmonauts og Los Straightjackets.
Bandet er basert i Oslo og startet opp i 1995 av Geir Emanuelsen (bassgitar) og Bjørn Haglund (gitar) fra Arendal. Tom
Rudi Torjussen (Jim Stärk) var bandets første trommeslager på fulltid (1995-1998), før Morten Pisani fra Hornindal
overtok stikkene. Jørn Raknes fra Hoborsund ble med på gitar og lap steel kort tid etter at bandet var grunnlagt.
I 2001 slapp de musikkalbumet Mission To Mir. Mesteparten av musikken var egenkomponert, samt en Edvard Griegmiks kalt The Griegster. I 2004 kom albumet Scandinavian Interlude, med bl. a. sporet Return Of The Griegster.
Musikken til The Beat Tornados har bl. a. blitt brukt i spillefilmene Capo Nord, Lange Flate Ballær, Monstertorsdag,
Gymnaslærer Pedersen, Tomme Tønner og Kalde Føtter, i tillegg til utallige tv-reportasjer, dokumentarer etc.
Geir Emanuelsen overlot bassgiraren til Bernt Erik Andreassen (også fra Arendal) i 2009, og bandet begynte å fokusere
mere på exotica og Hawaii-musikk i tillegg til instrumental surf. Konseptet Tiki Luau ble startet opp på Aku Aku Tiki
Bar våren 2011 og siden den gang har The Beat Tornados blitt meget husvarme både der og på Kon Tiki Museet. Bandet
er et populært valg til events, bryllup, kinopremiærer, sommerfest etc. og har øvd inn en imponerende lang låtliste.
På konserten i Kolbjørnsvik 18/7-20 er Geir Emanuelsen igjen med og spiller bass. Bernt Erik Andreassen, også
navngjeten i surfmusikkretser under navnet Burt Rocket, vil traktere orgel, gitar og perkusjon. Publikum kan forvente
seg lyden av bølgeskvulp, palmesus og smektende melodier fra et band som har bygget karrieren stein på stein.

