Sveinar Heskestad ( f.1973 ) komponerer og fremfører visebasert musikk med tekster på
Sandnes-dialekt.
I Oktober 2012 slippes hans tredje utgivelse, ep-en «1949». Utgivelsen frontes av duetten
«Ta meg som eg e» m/ Kari Grethe Hjorthaug Gallaher. Teksten handler om det
grunnleggende behovet for å bli sett og frykten for ikke å bli elsket som den man er. På
«1949» strekker Heskestad sitt musikalske uttrykk i nye retninger. Tonespråket har fortsatt
sin base i norsk visepop-tradisjon, men varieres med innslag av country, folk, jazz og disco.
Tekstene har denne gangen forskjellige historier om det å bli fornøyd som et
gjennomgående tema.
Sveinar Heskestad debuterte på CD i 2008 med «Stille i Stormen». Duetten «Som solen
smelte snø» med Karianne Arntzen var B-listet på NRK P1 i 10 uker samme vår. Sangen lå
også tre uker på Norsktoppen påfølgende sommer.
Oppfølgeren «Skynd deg langsomt» ble sluppet året etter. Duetten «Ingen som du» med
Venke Knutson fikk også bra spilletid på NRK Rogaland og NRK Sørlandet.
Låtmaterialet på utgivelsene spenner fra lavmælte viser, via myke ballader til tyngre
instrumentert poprock. Tekstene er novelle-aktige og omtaler gjerne relasjoner og den
viktige, men vanskelige kjærligheten. Sjangermessig kan uttrykket sammenliknes med
artister som Eidsvåg, Eggum, Dagsland og Vamp.
Musikken utgis på labelen Dobbeltrommet Musikk. Den er tilgjengelig digitalt hos
musikkonline, iTunes og Spotify m.fl. Musikken finnes også på CD og selges på konserter og
via websiden www.enerommet.net
Sveinar Heskestad opptrer jevnlig med eget låtmateriale. Scener i Rogaland er hyppigst
besøkt, men det hender også at steget tas over fylkesgrensene. Heskestad opptrer vekselvis
alene med gitar, som akustisk trio og med fullt band. Han kombinerer alvor og festligheter
på en smidig måte fra scenekanten og har bred erfaring som formidler fra både konserter og
events i bedrifter.
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