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  Ida Jenshus på nitten år danket nemlig ut hele 
bønsjen av finaletalenter med sin transeliknende 
tolkning av “Boulder To Birmingham” av Emmilou 
Harris, og platekontrakten var en del av premien. 
I  tillegg deltok alle artistene på en samleutgivelse 
under kategorien diverse artister hvor Ida bidrar 
med de to låtene “Can I Stay” og “These Are The 
Days”. Sistnevnte låt ble 13.juni sluppet som 
radiosingel i ny innspilling fra Larsville studio 
i Tydal. Ida betegner den som ei sommerlett 
køntrilåt hun håper folk kommer i godt humør av.
- Det er ikke ofte man møter noen som har så kontroll 
på både stemme og tekst som henne, sa Lars Lien til 
Adresseavisen under arbeidet med Idas musikk i juni. 
Klar tale fra en erfaren plateprodusent som i dette 
tilfellet fungerer som tekniker, mens Håkon Gebhardt 
(eks. Motorsycho) er banjospilende produsent. 
Gebhardt uttaler han at han gjerne ville gjøre denne 
jobben for å verge Idas musikk fra overproduksjon 
og en skitten bransje. Og hun trenger noen gode 
hjelpere Ida, når hun skal lede ulveflokken ut i den frie 
musikkverden. Hun har tenkt å bli musiker siden hun 
var fire år. Hun komponerer låtene sine sjøl ved hjelp 
av gitar eller piano og benytter det internasjonale 
språket mange også synger på her til lands.

- Jeg er ganske sta og egen. Det er det som 
har fått meg hit. Man må ha litt bein i nesa, ha 
litt baller! Tørre å si ting som de er, poengterer 
artisten selv. - Jeg er ikke så opptatt av det der med 
kredibilitet, eller at alt skal være så sært.                

                                                                                                    

Under TV-serien Tore Strømøy lanserte hvor målet 
var å finne landets nye folkelige superstjerne, var 
Inger Lise Rypdal veileder for Ida Jenshus. Hun 
har status som en av de mest erfarne kvinnelige 
artister innen norsk musikkbransje. Vår trønderske 
nykommer fortjener å bli hørt, og at hun har en 
stemme som går rett hjem hos de fleste av oss 
er det liten tvil om. Tidligere i vår har Ida jenshus 
med band holdt konserter på Namsos Rockfestival 
og på Nidaros Bluesfestival og den første august 
står hun på scenen under Frostafestivalen.

Platekontrakt med 
Universal er ikke 

hverdagsskost selv for 
en steinkjerbygg som 

har vunnet talentshowet 
“Lyden av lørdag” på 

NRK.

“Jeg vil nå ut til Ola Nordmann, gjøre musikken 
min kjent for folk”

Ida


