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Det har slutat regna, och värmen får fukten att ånga från trottoaren. När vi
svänger runt hörnet stöter vi på några gamla vänner. De är sig precis lika.
Men ändå inte. 
Nämen. The Je Ne Sais Quoi. Det var länge sen. Hur är läget?
— Ohoi! Två tummar upp! Det är sommar, så vi tar det lite halvlugnt och
laddar inför hösten, när nya skivan kommer.
Hela gänget är med. Där är CMG och JZI, båda sång, gitarr och
keyboards, FAG med synthar, effekter och percussion. Där är JRG med
sin bas och sin röst, och där är JMZ med sina trummor. Och så förstås
den eviga följeslagaren FAG med sina synthar, sina effekter och sina
percussion. För två och ett halvt år sen släpptes deras pigga debutalbum,
men nu verkar The Je Ne Sais Quois ännu piggare. De plirar mot solen
och ser pilemariska ut. 
Ni har förändrats. Har ni gått ner i vikt, eller är det bara frisyren?
— Nytt hår kommer ju ut hela tiden, och möjligtvis har vi omfördelat
några kilon mellan oss. Musiken däremot har nog förändrats mer än både
hår och hull. Vi gjorde i och för sig precis som vi brukar, och gör låtar
av allt som kommer ur våra händer när de håller i instrument. Men förr
blev det ett härligt stök kryddat med funkiga prylar, och den här gången
blev det mer funkiga prylar kryddat med stök. FAG har dessutom blivit
en fast medlem, och han ringlar underbar elektronik över allt vi gör.
Hur står det till med familjen?
— Jotack, en brokig skara som alltid. Vi är fastighetskattbetalande
villaägare, illegalt källarrumsboende, nyblivna föräldrar, sammanboende i
relationer oss emellan. Saker omkring oss förändras, men bandet består.
Och de äldre släktingarna?
— Om du menar Red Hot Chili Peppers så känns det ibland som om vi
har mer gemensamt med dem än vi vågar inse, haha. Kan behålla en
hemlis? En bandmedlem har en RHCP-logga tatuerad! Den gjordes 1989,
så det får väl symbolisera att vi gillar bara RHPC från albumet Mother’s
milk och bakåt. Annars har vi tagit intryck av B-52’s kantiga driv,
Herbie Hancocks synthar, Blonde Redheads melankoli och Queens
stämsång och vokalharmonier.
Slapbasen och vocodern mår bra?
— Oss emellan så är det ju inte riktig slapbas som spelas, fast det kan
verkligen låta så. Det handlar nog snarare om hårda plektrum och en vilja
att offra bas-strängar. Vocodern har FAG fixat med hjälp av en billig men
svårarbetad synthmodul från tidigt 90-tal. Den låter galet bra.
Jag hörde att ni inte fick något pris på Manifest-galan? Taskigt. 
— Nä, det var jättekul. Det kändes som vi var på vår debutantbal i
indie-societeten. Vi blev mycket varmt mottagna av de etablerade. Till
och med Andreas Mattsson rycktes ur sin slummer och klappade lydigt
händerna. Vad gäller priset så har vi ju spelat mest för tyskar, holländare,
fransmän och innerstads-stockholmare, så priset för bästa liveband
förtjänar vi när vi spelat sönder oss på varje studentnation i landet.

The Je Ne Sais Quois andra album Rhythm släpps på Klicktrack/NONS i
september. De kan dyka upp lite här och där i sommar.

/ Patrik Forshage
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Det är tidigt på morgonen den 6:e december 2006. Det börjar brumma 
långt borta i fjärran. Ljudet rullar närmre och närmre som en enda 
lång fade in ju längre gryningen framskrider. Så, plötsligt är den här 
och svänger i allas öron: Chameleon! 
  
The Je Ne Sais Quoi presenterar stolt ett exklusivt singelsläpp av 
Chameleon, ett första utdrag ur kommande albumet Rhythm.  Låten 
kommer fr o m den 6/12 att finnas tillgänglig för inköp endast på 
Klicktrack.com, rakt in i datan!  
  
Chameleon är så funkig som punkrock kan bli. Chameleon är så hård 
som dansmusik kan bli. Chameleon är så svängig som falsettsång 
kan bli. Chameleon är svett och flimrande färger, Chameleon är låt 
nummer ett för ett angenämt slut på året. Mer lär det bli under 
kommande år! 
 
Dom heter The Je Ne Sais Quoi. Och dom är funky. 
 
För mer info om bandet: 
 
http://www.myspace.com/thejenesaisquoi  
http://www.tjnsq.net/ 
 
 
Releasefest: 

 
För er som befinner er i Stockholm på releasedatumet kommer 
singelsläppet att firas samma kväll på Spybar, när morgonens muller har 
övergått i en enda lång repeat av Chameleon. Bandet kommer att finnas 
på plats för att spela skivor och visa upp fantastiskt nytt artwork. Weekday 
är klubbvärd för kvällen för att tillsammans med bandet skapa en 
upplysande stämning i decembermörkret.  
  
Onsdagen 6e december 
Spybar öppnar 22.00, fri entré fram till 24.00. 
The Je Ne Sais Quoi är värdar inne i Engelbrektsrummet  
 

 
 Kontakt: Elin Trogen, La Firme, 0707 365 460, elin@lafirme.se 
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MUSIK · THE JE NE SAIS QUOI : CHAMELEON

Kritik - Musik
Skrivet av Johan Svensson   
2006-12-22

Intressant singel som ger mersmak

Artist: The Je Ne Sais Quoi
Titel: Chameleon (singel)
Skivbolag:: The Je Ne Sais Quoi / La Firme

När du kommit till insikt om hur tråkig du börjar bli, att ditt liv är
bekvämt och småborgerligt. När dina kläder är så välstrukna,
när du tycker att sena Rapport ligger lite väl sent i teve-tablån
och när du alltid beställer en gin & tonic på krogen istället för
att pröva den där nya öl-sorten. Då kommer "Chameleon" fram
till dig, tar dig i handen och leder dig rakt ut på dansgolvet,
skakar om dig, häller i dig en massa goda drinkar och får dig
att glömma allt det där tråkiga. Natten är plötsligt ung, Rapport
tråkigt och kläderna är på väg av från kroppen istället för
välstrukna. Du oroar dig helt plötsligt mer för när klubben
stänger än hur skitigt det kommer vara i din lägenhet när du
vaknar i morgon.

"Chameleon" är en skön blandning av Electro-pop-rock-punk.
The Je Ne Sais Quoi ger här oss en värld som är lite
smutsigare och svettigare än innan du började lyssna. Ett
intressant singel som ger mersmak, en längtan efter albumet "Rhythm".

Johan Svensson

 

 

Stäng fönstret
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Månadens citat:
”Jag har aldrig haft problem med droger. Bara med polisen”
~ Keith Richards

Nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad!

Gå med i nyhetsbrevet.
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VECKA 6: The Je Ne Sais Quoi
 

The Je Ne Sais Quoi blogg
 

The Je Ne Sais Quoi's hemsida

 

Fredag (fredag 9 februari)

vi vann inget pris men vi stal showen. det kändes litegrann som vår debut i sociteten, en debutantbal helt enkelt.
nalens scen passade oss utmärkt, vi behöver bredden! prisutdelningarna gick snabbare än väntat så arrangören bad
oss spela lite längre, vilket vi med glädje gjorde. vår hastigt inrepade cover satt som en smäck, till och med andreas
mattson rycktes ur sin slummer och klappade lydigt händerna. 
Fredagen hjälte är Martin Vogel, både för sällskapet och för kollaborationen. Hatten av.

Torsdag (torsdag 8 februari)

(soundtrack till denna postning: queen - 'i want to break free') 

Yeeeeees! Tack vare denna bloggens fokusering på misären med att bli förnedrad av personal på musikaffärer (som
inte kan fatta varför man vill hålla på med musik när man inte vet vilken polarisering man har på sin sustainpedal) har
undertecknad äntligen brutit sig loss! Igår kväll efter 1000 gratis mellanöl på Weekdays häftiga visning av deras nya
samurai/sith-lord-kollektion träffade jag och Ellé den alldeles ljuvliga Dennis som jobbar på Slagverket. Han sa "jag har
tagit in en bas åt dig." Jag replikerade "då kommer jag i morgon". Sagt och gjort, i dag gick jag dit och tittade,
provspelade i 5 sekunder och tog sedan ett Finaxlån och gick hem med nya basen. Ellé har redan döpt den till "The
Golden Warrior", och den fick ett varmt, välkommet och hjärtligt bemötande av resten av bandet under kvällens
maratonrep.

Faktum är att vi just nu befinner oss i repan. Nån delar ut sitt trådlösa nätverk, hurra!

Nu är klockan 01.00 på fredagsmorgonen och vi har repat vår cover kanske 25 gånger. Ses på giget!

Bild 1: ögonblicksbild, the golden warrior mitt i bild 
Bild 2: fagges ljud till vår cover, gissa vilken låt det är!!

Foto: 

din@e-mailadress
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Foto: 

Onsdag (onsdag 7 februari)

Kanske läge att dra en klassisk 4Sound-förnedringshistoria: Jag, basisten var inne på det som då hette Estrad och
lämnade in min älskade StingRay på service eftersom jag spelade av strängar oftare än vad som bör anses
anständigt. När basen var klar pilade jag över och frågade om de hittat nåt skäl till den orimligt höga
strängomsättningen och han sa att de inte hittat nåt särskilt. Jag fick provspela basen och den kändes väl ok. Då kom
den, förnedringen: "Du kanske bör se över din spelstil". Jag tackade för förnedringen genom att betala gott för
översynen av basen.

Det roliga är att vi har lagt ner en massa pengar på utrustning på 4Sound och förnedringarna bara fortsätter. Det är
som en destruktiv beroenderelation, vi blir psykologiskt misshadlade men fortsätter komma tillbaka till handen som slår
oss.

I morgon är det dags att repa inför vårt 15-minuters spelning på Manifestgalan. Vi har inkallat lite extra händer för att
göra ännu mer av de minuter vi har på oss, stor pepp!

Nertill, till vänster: Ifrågasatt spelteknik.

Foto: emma svensson, rockfoto.nu.

Tisdag (tisdag 6 februari)

Asså det känns ju grymt inför fredagen.Det blir nog den gamla vanliga skjortan ändå. Nej jävlar den är i tvätten sen
Umeåhelgen..hmm.....

Fan jag glömde ju- sustainpedalen var ju paj Josie! Fick gå och förnedra mig hos Micke på 4Sound Folkungagatan på
lunchen. 400:- och en förolämpning kostade den. "Jaha, du menar NordELECTRO. Du sa ju NordLEAD (suckar djupt)"

Jungle crazy motha bass. Ny succé på jobbet. Alla har den som ringsignal. Lite förvirrande när det ringer hos alla
samtidigt. Det kanske blir det nya som händer på MySpace, folk gör ringsignaler som hypas så mycket att Jamba får
börja tänka på refrängen. Slå en signal om ni vill vara med på hypen så kan vi börja skissa på en förlagsdeal.

Måndag (måndag 5 februari)

Helgen som var spenderades sittandes i en Toyotabuss, åkandes sammanlagt 140 mil. Sträckan mellan Stockholm och
Umeå och tillbaka. När man rest hela dagen mår man väldigt märkligt, kroppen är både helt slut och totalt rastlös på
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samma gång. Bluetooth fick sitt definitiva genomslag på resan upp. Jimmy drog igång trådlös överföring av musik till
inte mindre än tre musikmobiler - hejdå iPod! Vi spelade på Scharinska villan i Umeå, vilket är ett jättefint ställe.
Killarna som driver det jobbade verkligen överallt i huset, vi blev serverade mäktiga pizzor bakade av samma snubbe
som sedan var kvällens ljudtekniker.
Många gamla fina punkrävar dök upp på spelningen och det kändes förbannat fint. Luften i Umeå smakar friskt. Heja
Umeå!

På vägen tillbaka till Stockholm skapades det märkliga saker i baksätet på bussen. Eller kanske inte. Döm själva.

   

Ansvariga utgivare: Oscar Remfors & Björn Lindh
Design: muzic.se + vänner
Skribenter: För lista, se här.

Tipsa muzic.se
Vill du annonsera?

Kontakta oss!

© Copyright 2003-2007 muzic.se med ensamrätt
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En utskrift från Expressens nätupplaga, Expressen.se

Publicerat 3 november 2004 Uppdaterad 3 november 2004

Je ne sais quoi: "We make
beginnings"
(Coalition)

ROCK
Problemet med den lilla våg

av smart läsglasögonrock som sköljt över oss på sistone är att den nöjt sig
med att vara just intelligent. Som Futureheads. Undantaget är förstås Bloc
Party. Och så de här stockholmarna. Deras debut är en c-uppsats som
dansar ryckigt, fult och hetsigt tills benen inte bär den. Som ett Fugazi i lite
för trånga byxor. Som ett Jawbox på klipulver. Som ett International noice
conspiracy, fast bra. Hur du än anstränger dig kommer du inte att hitta en
intressantare svensk skiva i år.

URL till denna sida: http://www.expressen.se/1.146684

Av Andreas Nordström
andreas.nordström@expressen.se
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 Je Ne Sais Quoi, the
 Station to Station
 CDs | Coalition Records
 2005-08-14 14:07

The Je Ne Sais Quoi från Stockholm har bara hunnit med ett
albumsläpp, men känns redan som Sveriges mest genomtänkta
punkrockcombo. 'Station to Station' är en av de bästa låtarna på
utmärkta debutskivan 'We make Beginnings' - en studsande floorfiller
av lika delar Beastie Boys (jag vill nästan skrika 'Sabotage!'), disco och
Texasbandet Young Heart Attack.

Det är sällan någon lyckas bevara punkrockens sårbara livekaraktär på
en skiva utan att det låter fult och falskt, men The Je Ne Sais Quoi har
inga problem med den saken. Det känns verkligen som att CMG, Miss J
och J Bang studsar omkring inne i stereon och skriker.

Med på singeln finns också två utmärkta remixar, som gör 'Station to
Station' mer dansant än den redan är. Martin Vogels ommixning borde
vara obligatorisk på alla sensommardansgolv.

Författare: Andreas Hedberg
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hem aktuellt framtidshopp samtal brännpunkt kritik fyra om en betraktelser forum kalendarium om metica  sök

    
 Je Ne Sais Quoi, the
 We make Beginnings
 CD | Coalition Records
 2004-12-17 00:39

The Je ne sais quoi är ett gäng skickliga diplomater från Stockholm.
De talar med punkare på punkares vis, och med hippa män på
mediespråk. 'We make Beginnings' är en frustande punkskiva för de
ungdomsgårdar som fortfarande finns kvar, men funkar samtidigt
utmärkt på östermalmska konstvernissager. Tio låtar rusar förbi i
vansinnestempo, utan att någon i bandet ens snuddar vid
bromspedalen.

Det låter som New York vid slutet av 1970-talet, men också
förvånansvärt mycket som absolut nutid. Nästan allting i den burkiga
ljudbilden hoppar och gnisslar. Basen pumpar envetet framåt och
träffsäkra orgelslingor driver på de lite skeva melodierna. CMG, Miss
J och J Bang (det är tufft med pseudonymer) delar på sången, vilket
driver upp tempot ytterligare. 'We make Beginnings' hinner aldrig 
bli långtråkig.

Extra pluspoäng blir det för att ingen av låtarna finns med på 'Secret
Language EP' som släpptes tidigare i höstas. Det måste vara ett gott
tecken. 

Låttips: 'Weekdays', 'Station to Station' och 'White Nights'.

Författare: Andreas Hedberg

Läsarnas kommentarer

namn:   detta är inte spam!  skicka

text: 
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The Je Ne Sais Quoi
Hemsida: http://www.cilla.com/tjnsq
Publicerad: Sep 2004

The Je Ne Sais Quoi
Foto: Fagge

Om mörsarbandet The Je Ne Sais Quoi
skulle jag kunna skriva en hel 
fredagsbilaga, och det efter att bara ha
hört deras årsgamla EP och busfärska
debutalbum. 
Nu får vi inte plats med så mycket här,
så jag nöjer mig med att konstatera att
de spelar svängig gnisselpunkpop som
får mig att dansa ryckigt med knytnäven
i luften medan jag hallucinerar om evigt
gråa industriområden där regnet aldrig
slutar att strila ner. (I min värld är det
den finaste av musikhallisar, okej?) 
Okej, lite mer: De har den goda ovana 

att dölja sig bakom artistnamn -- J Bang (bas), Miss J (sång/orgel), CMG
(gitarr/sång), Jimmy O (trummor) samt F, tidigare känd som The Fag
("livesounds"). 
De har usel smak när det gäller lyckoamuletter. 
The Je Ne Sais Quois ser ut som en smal slips med pianomönster. 
Varje spelning tvingas en medlem att förnedra sin hals med den, för
annars brister gitarrsträngarna och minderåriga mäskpunkare dricker upp
gaget. 
J Bang: Jag tror att det är min frus gamla. Den åkte på ganska tidigt och
så började vi skicka runt den i bandet. Enda gången vi inte hade den
gick fyra strängar av och vi fick avbryta. Så nu måste den finnas med. 
CMG: Fast det låter så töntigt att säga det där. Det är typ som Lars Ulrich
när han har en liten nalle med dansk flagga med sig ut på scen... 
På albumet We Make Beginnings attackerar The Je Ne Sais Quoi 
trumhinnorna med gnisslande, spastiska gitarrer, surrande Vox-orgel och 
växelvis skärande och gutturala ångestutrop. På några spår funkar de till
det med elpianon och koklockor. Givetvis har orden "postpunk" och 
"Gang of Four" använts inom internationell fandom för att beskriva
bandet. 
Hur ska ni skaka av den typen av hipsterreferenser från förra året? 
J Bang: Ja, jag läste det senast idag om ett band som ska spela på
Debaser helgen innan oss och låter som Gang of Four... De är från
Uppsala. Hähä! 
F: Jag blir lite trött på det där. Vi vill helst spela musik för folk som
aldrig har hört musik förut. 
CMG: Då skulle man kunna se hur de reagerar på allvar. Dagisbarn
skulle vara den bästa publiken. 
Hur punk är ni förresten? 
J Bang: Jävligt mycket. 
Miss J: Nja... 
J Bang: Vi är ju det. 
CMG: Vi bär ju våra egna saker. 

The Je Ne Sais Quoi spelar tillsammans med Year Future på Fritz's Corner
på Debaser den 25 september. Albumet We Make Beginnings (Coalition 
records) finns ute nu.

/ Tommie Jönsson

» Tipsa en kompis
» Kommentera

Skivrecensioner
Artiklar
CDONDemo

Top 10 Musik

Topplistan just nu och 3 månader bakåt. Läsarens medel
+ vårat betyg avgör placeringen. Max är 12 poäng.

1. Nick Lowe (10.91)
2. The Detroit Cobras (10.76)
3. Josh Rouse (10.51)
4. Queens of the Stone Age (10.47)
5. Ison & Fille (10.32)
6. Taken By Trees (10.13)
7. Krönika - Hung up on a dream — A new
chance-recensionen (9.99)
8. Meat Puppets (9.95)
9. Elvis Perkins (9.93)
10. 1990s (9.87)

Recensioner     

Alla | Musik | Film | Krog | Spel
TV

Sök på Nöjesguiden
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48 timmar

Diskuterat

Kommenterat

dagensbok.com

Bonusinformation

Låtlista:
1. "Death of Them"
2. "Minstrel Show"
3. "Secret Language"
4. "The Crowd"
5. "Reeling"

Sök efter skivan

CDON
CD Wow
Ginza
iTunes
Megastore
Tradera

Kanske relaterat

Live Secret samadhi
The Secret Machines Now 
Here Is Nowhere
Mercury Rev The Secret 
Migration
16 Horsepower Secret South
Built to spill Keep it like a 
secret

Framåt »

R E C E N S I O N

Jag fattar ingenting
Det är ett gott tecken när en handfull låtar får mig att
börja fantisera om att starta ett nytt fanzine. (Jag är
ganska duktig på att visionera teman för fanzine,
mycket sämre på att genomföra idéerna. Mitt senaste
koncept var ett fanzine som bara skulle handla om 
band, filmer, kläder etcetera med apkoppling.) The
Je Ne Sais Quoi har fått mig att mentalt sätta ihop
ännu ett som bara skulle handla om aviga och
skramliga svenska rockband. 

The Je Ne Sais Quoi ger mig samma sorts energier 
som Burek V, Buck (eller vad det nu är de kallar sig
nu för tiden) och Fireside - utan att för den skull
låta särskilt mycket som någon av dem.

Det här är intensivt skev, hårt skramlig, rock'n'roll
som är överallt på en gång. Gitarrer som skaver,
trummor och tamburiner som slamrar, en keyboard 
som lägger golv långt bak tillsammans med
basmattan och en röst som tar i från tårna med
angst. Covern av PJ Harveys “Reeling” utnämnde
jag till dagens låt i fredags.

Den här kvartetten har gett mig dåligt samvete i ett
par månader (ända sedan deras egenutgivna
vinylsingel landade, jag borde ha skrivit redan då).
Nu har Coalition gett ut de fyra låtarna tillsammans
med ännu en på en blank EP, så nu kan jag inte
med gott samvete låta bli att skriva. Dessutom låter
det faktiskt ännu bättre nu än på vinylen. (Kanske
handlar det om det som kallas för mastring?)

Jag har gått runt med den här EP:n i min cd-spelare i en veckas tid (den räcker
hela vägen från hemmet till jobbet om jag går, så den här veckan har jag valt att
gå oftare än jag cyklat). Eller gått och gått, jag har nog rört mig lite märkligt
snarare. Knyckt på kroppen, småhoppat lite och hytt med näven i luften. För det
här är högljudd och kantig postpunk att dansa till.

Patrik Hamberg
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Stödköp i dessa butiker:
Auktion
Tradera
Böcker
Adlibris
Bokus
CDON
Tradera
Musik
CDON
Ginza
iTunes
Megastore
Tradera
Film
Lovefilm
Tradera
Datorer
Apple
Dell

Secret Language EP (CDEP)
The Je Ne Sais Quoi
2004
Coalition/Sound Pollution

8

Buck
Burek V
Fireside
indierock
PJ Harvey
postpunk
The Je Ne Sais Quoi

Etiketter

  
  
  
  
  
  
  

Great

#

-

nämen…

#

miquai

verkar bra, ju.

#

renwnak kewka

Vad är tamubriner?

#

Helvete

Helvete: En typo.

#

Patrik Hamberg

Lysande idé för ett fanzine. Ap-kopplingen. Här får du några
till spår att flumma runt:

http://www.apeclan.net

http://www.apeclan.net/aon

#

Vän av Ordning

Take Time to Wonder in a Whirling 
World (cd)
Soft Hearted Scientists
Recension
2007-07-30
Susanna Huldt

3

Postboxen 2007-07-29
Postboxen
2007-07-29 15:23
Mats Guldbrand

0

Reel #1 (cd)
CatPeople
Recension
2007-07-29
Martina Nordman

0

En vecka bakåt

Nu spisas 47 
2007-07-30 14:08:00
Yes sir. Bästa utbudet i innerstan
dessutom.
Peterok

Nu spisas 47 
2007-07-30 14:05:00
Men vafan! Heter Skivhörnan [den
hette väl så?] på Drottninggatan
Bengans nu?
Fredrik Wennberg

Kungen är död. Länge leve
kungen. 
2007-07-30 14:00:00
Strindberg gillade kvinnor, men han
genomskådade dom helt enkelt. Bra
gjort, August! Mer sånt, tack!
The Girl Right Behind You

Gå till forumet

Separation Road (CD)
Anna Ternheim 
2007-07-30 13:51
För att Anna krossar Stina. Anna är
BÄST!
Ai

1 7

Take Time to Wonder in a 
Whirling World (cd)
Soft Hearted Scientists 
2007-07-30 13:24
yatzy?
Jonas Wergeland

3

Take Time to Wonder in a 
Whirling World (cd)
Soft Hearted Scientists 
2007-07-30 13:14
Lär dig stava till yacht!
Peterok

3

Fler kommentarer

Emma Granholm 'Simon &Sophie'
Simon &Sophie
Emma Granholm
2007-07-30
Simon är en lång och smal tönt. Utan
särskilt många vänner håller han sig
mest hemma och spelar 
&uot;Counterstrike&uot; och ...
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48 timmar

Diskuterat

Kommenterat

dagensbok.com

Sök efter skivan

CDON
CD Wow
Ginza
iTunes
Megastore
Tradera

Kanske relaterat

The Je Ne Sais Quoi Secret 
Language EP
The Pharcyde Humboldt 
Beginnings
Idlewild Make Another World
Billy Joel Glasshouses
Moloko Things to make and 
do

Framåt »

R E C E N S I O N

Vägg av ljuvaste oljud
Det skulle vara ganska lätt att avfärda The Je Ne Sais
Quoi som de där olyckliga sista som precis missade
postpunkexpressens femton sekunder i 
mediabruset.

Enkelt, om det inte vore för att de faktiskt tar med
något helt eget till festen.

Där mycket av den nya postpunken dras med
problemet att ibland bli lite för smart och
välkammad för sitt eget bästa tar TJNSQ kraften hos
post-hardcoren till hjälp. De slår sig blodiga på ett
sätt som inte är det minsta collegesmart. De är det
där nya som är så bra. Det där smutsigt svettiga du
saknat när kostymerna blivit allt mer stärkta och
välstrukna och det primala satts på undantag.

När J Bang (bas), Miss J (gitarr och fender) och CMG
(gitarr) turas om att stressjunga i nära skriksångsläge
vid mikrofonen får låtarna en egensinnig dynamik
mitt i det framåtsträvande instrumentlarmet. När
Jimmy O manar framåt med trummor som gjorda att
dansa (eller åtminstone låta kroppen slängas runt i
våldsamma rörelser) till har jag svårt att sitta still.

“Stop drinking the magic potion or get ready for mind control”

Texterna är ofta fragmentariska slagord som gjorda för allsång för frustrerade
människor fångna i konsumtionssamhällets hets. Uppmaningar att öppna
ögonen och gå till handling utan att för den skull för en sekund kännas som
pamflettvänster. Snarare informationsstressade rop som manar till eftertanke.

Det är ok om du börjat tänka Fugazi snarare än Gang of Four nu.

För det är på Ian MacKayes camp för gör-det-självare jag skulle förvänta mig att
hitta den här kvartetten en het sommar. Eller helt enkelt på de små scenerna och
festivalerna i Sverige under juni, juli och augusti.

Patrik Hamberg
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We Make Beginnings (CD)
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post hardcore
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The Je Ne Sais Quoi
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Håller med! Skivan köper du via Sound pollution.

#

Albert

lite väl kort och intetsägande recension, även om skivan
verkar intressant.

#

Koladi-Ola

grymgrym

#

Daflos inte inloggad

Take Time to Wonder in a Whirling 
World (cd)
Soft Hearted Scientists
Recension
2007-07-30
Susanna Huldt

3

Postboxen 2007-07-29
Postboxen
2007-07-29 15:23
Mats Guldbrand

0

Reel #1 (cd)
CatPeople
Recension
2007-07-29
Martina Nordman

0

En vecka bakåt

Nu spisas 47 
2007-07-30 14:08:00
Yes sir. Bästa utbudet i innerstan
dessutom.
Peterok

Nu spisas 47 
2007-07-30 14:05:00
Men vafan! Heter Skivhörnan [den
hette väl så?] på Drottninggatan
Bengans nu?
Fredrik Wennberg

Kungen är död. Länge leve
kungen. 
2007-07-30 14:00:00
Strindberg gillade kvinnor, men han
genomskådade dom helt enkelt. Bra
gjort, August! Mer sånt, tack!
The Girl Right Behind You

Gå till forumet

Separation Road (CD)
Anna Ternheim 
2007-07-30 13:51
För att Anna krossar Stina. Anna är
BÄST!
Ai

1 7

Take Time to Wonder in a 
Whirling World (cd)
Soft Hearted Scientists 
2007-07-30 13:24
yatzy?
Jonas Wergeland

3

Take Time to Wonder in a 
Whirling World (cd)
Soft Hearted Scientists 
2007-07-30 13:14
Lär dig stava till yacht!
Peterok

3

Fler kommentarer

Emma Granholm 'Simon &Sophie'
Simon &Sophie
Emma Granholm
2007-07-30
Simon är en lång och smal tönt. Utan
särskilt många vänner håller han sig
mest hemma och spelar 
&uot;Counterstrike&uot; och ...



 
 
Blandade röster: 
 
 
 
 
“[…] we went to Pustervik to see a show with The Je Ne Sais Quoi 
and they were nothing less than fantastic, so hardcore and yet so 
dancable.” 

 
Marit Bergman, dagbok på www.maritbergman.net 

 
 
“[...] punkfunkarna The Je Ne Sais Quoi som slår på en (för genren 
obligatorisk) koskälla. Deras hackiga riff och gnälliga refränger sitter 
som en smäck.” 
 
Fredrik Strage, recension från Popaganda 2005 
 
 
“The Je Ne Sais Quoi is a great band mixing post-punk, no wave, etc. into 
an interesting hybrid. Very catchy, they keyboard player was in Trapdoor 
Fucking Unit. I've got to track down their music. They are very, very 
startling and impressive. This is one of the moments on tour you savor, as 
you really can't be sure that you'll ever see these people again.” 
 
J Church 
 
 
 




