MoHa! “Raus Aus Stavanger”
MoHa!
Anders Hana – gitar
Morten J. Olsen – trommer/elektronikk
Siddisduoen MoHa! består av gitarist Anders Hana (23) og trommeslager
Morten J. Olsen (24). Etter å ha spillt sammen i forskjellige konstellasjoner i 6 år
kommer den første offisielle duo platen med tittelen “Raus Aus Stavanger” ut på
Rune Grammofon i januar 2006. Albumet er spillt inn på analogt utstyr i Athletic
sound i Halden, hvor andre blant andre Rune Grammofon klassikere har sitt opphav.
Bak seg har MoHa! CDR utgivelsene “Det e jo rock, for faen” og “Rock; meg i rauå”
og “Siste del i trilogien med rock i tittelen” som alle kalles slagere i
undergrunnsmiljøene i Oslo og Amsterdam.
MoHa! er en del av N-Collective – www.n-collective.com
“Her finnes elektrisk støy og perkusjonsdreven improvisasjon blandet med metalliske,
nesten ambientlignende strekk. MoHa! er delvis rockorientert og tilnærmingen har
noe No Wavesk over seg; her er ugangspunktet et blankt ark, angrepet av en punkete
attityd basert på improvisasjon, masse energi og originale tanker om instrumentbruk.”
– Carl Kristian Johansen om “Rock; meg i rauå”.
MoHa! ble omtalt som et av høydepunktene under årets Safe-as-milk- og Numusic
festivaler:
“Den sinte og lett antennelige Olsen bruker den mest suksefulle laptop prossessering
av trommer jeg noengang har vært vitne til. (…)
Hvis jeg var i hjembyen nå hadde jeg gått hjem og kastet alt gitarutstyret mitt ut på
ebay.” – Mark Francombe i Furthernoise om MoHa! under Safe as Milk
“Selv om MoHa! ligger rimelig langt utenfor enhver etablert kategori hviler det noe
gjennomtenkt og målbevisst bak” (…)
I forbindelse med slipp av den nye platen planlegges en turné i Januar 2006 med
følgende rute: Kristiansand, Stavanger, Bergen, Rostock, Berlin, Köln, Paris, Hasselt,
Brussel, Amsterdam - Deretter en turné i Storbritannia i februar samt Sonic Acts
festivalen i Amsterdam og Random Cube i Oslo.
Hana og Olsen har spilt sammen siden 1999 som duo eller i samarbeid med Andrew
D’Angelo/Morthana, Ultralyd, Frode Gjerstad Trio, Phô, John Hegre, Ingebrigt
Haaker Flaten, Maja Ratkje, Pål Jackman, Per Zanussi og the N-ensemble. I tillegg
har de hver for seg hatt en finger med i spillet vedrørende blant andre Noxagt,
Thomas Dybdahl & TGOS, Jaga Jazzist, M/N/O/G og Office-R(6). Begge gjør solo
konserter og kan skryte av å ha spilt med storheter som Paal Nilssen-Love, Steve

Lacy, Axel Dörner, Mats Gustafson, Lasse Marhaug, Fred Frith, Trevor Dunn og
Arve Henriksen.
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