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«Totally Telemann»
5 konserter
Barokkanerne m/solister
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Da jeg startet min karriere i musikkbransjen i 
1959, var barokkmusikk en temmelig upåaktet 
epoke når det gjeldt plateinnspillinger. Med 
unntak av Bach og Handel da. De fleste husker 
vel også den berømte brøleren i førsteutgaven av 
de fleste husholdningers musikkbibel «de luxe»: 
«Musikkens verden» (1951). Der var ikke Vivaldi 
født en gang. I den reviderte utgaven fra 1963, 
var han tilgodesett med en snau tospalter. En 
annen mester, Georg Philipp Telemann hadde 
fått en drøy spalte.

I vår tid er bildet totalt snudd. Barokkmusikken 
er blitt allemannseie. Men det tok allikevel litt 
tid, før Telemann ble husvarm. Den legendariske 
guruen fra «Kontrapunkt», Sten Broman, skal 
visstnok ikke ha hatt mye positivt å si om den 
mestproduserende komponist som har levd. 
Godt over tretusen verker skal utgjøre hans 
musikalske testamente. Jeg har også hørt 
Telemann omtalt som en typisk «blåpapir»-
komponist. Utrolig. En så levende, fantasifull og 
allsidig herre. Noe som tydeliggjøres til fulle på 
ukens utvalgte, som er nok et eksempel på norske 
ensemblers store framganger på framførelser fra 
den frodige epoken.

Barokkanerne er ute med fem konserter av 
Telemann. Og det er en utgivelse som er en sann 
fryd for ørene. Sist de gjestet min spalte var det 
med verker av C.P.E. Bach. Og nå altså Telemann. 
Den viser til fulle hvor suverent han skriver både 
for strykere og blåsere. Musikerne trår til med 
fynd og klem, med det musikantiske overskuddet 
denne musikken krever. Ledet av fiolinisten Kati 
Debretzeni sprudler det fra første øyeblikk. En 
heftig lek mellom fløyte og fiolin, etterfulgt av en 
pastoral pizzicatosats. Den neste er en obokon-
sert som starter på uvanlig dramatisk vis, som 
avslører en Telemann med stor sans for program-
musikk. Noe som blir enda mer prominent i sui-
ten «La Bourse». Jeg synes noe av artigste og 
mest kreative Telemann skaper, er de mange 
orkestersuitene. Gjerne komponert til høytideli-
ge anledninger. Og «La Bourse» står ikke tilbake 
for hans «Wassermusik», «Hamburger Ebb und 
Flut», eller hans «Alstersuite», for å nevne et 
par. Den som har gøyale satser der han imiterer 
både kvekkende frosker og kråker med deres 
evinnelige «kra-kra». CD-en ender med en av 
hans oftest spilte konserter, nemlig den for fløyte 
og blokkfløyte. Den som avsluttes med et virv-
lende, akselererende presto, der solistene kjem-
per som om det gjaldt liv eller død.

Hysterisk bra. Og det kan man også si om 
solistene, Alfredo Bernardini, en av de ypperste 
oboister i verden i dag. Torun Kirby Torbo med 
sine myke fløytetoner, Ingeborg Christophersen, 
dette stormtalentet på blokkfløyte. Og lederen 
selv, Kati Debretzeni på fiolin som trigger sine 
tropper til nok en triumf for «Barokkanerne». 
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TIL NORGE: Berømmelsen kom 
sent, men godt for Vashti Bunyan. 
Nå oppdager stadig flere både de 
nye og de gamle sangene hennes. 
FOTO: FATCAT RECORDS 

1965: Vashti Bunyan den gangen mange 
trodde hun kunne bli en ny Marianne 
Faithfull. Fra omslaget av albumet «Some 
Things Just Stick In Your Mind», med 
innspillinger fra denne tida. 
 FOTO: FATCAT RECORDS

Diamanter varer evig
Joe Boyd tok med seg fl ere av sine forbindelser til inn-
spillingen av «Just Another Diamond Day»: Dave 
Swarbrick og Simon Nicol fra Fairport Convention og 
Robin Williamson fra Incredible String Band. 

– Jeg kjente ikke det miljøet. Jeg hadde levd helt iso-
lert i to år, jeg visste ikke hvem Fairport eller Incredible 
String Band var. Jeg ble sjokkert da jeg hørte hvor fol-
kemusikkpreget plata hadde blitt. Men jeg elsket det 
Robert Kirby hadde gjort med plata. Nå elsker jeg alt 
ved den, men den gangen kjente jeg nesten ikke igjen 
mine egne sanger. Jeg følte meg ikke som en del av fol-
kemusikken. Det gjør jeg fortsatt ikke.

At «Just Another Diamond Day» forsvant sporløst, 
var en stor sku� else for Vashti Bunyan. 

– Jeg var nedbrutt, jeg syntes jeg hadde feilet full-
stendig. Jeg hadde ikke innfl ytelse på hvordan 
musikken var blitt innspilt, den ble omtalt som barne-
sanger, jeg trodde jeg hadde gjort alt helt galt. Det var 
smertefullt å tenke på. Jeg snakket ikke mer med noen 
om plata. Da barna mine mye senere fant en kassett 
med musikken, tok de den med ut i bilen for å høre på 
den, siden de visste at jeg ikke orket.

Likevel oppdaget stadig fl ere, med kjentfolk som 
Devendra Banhart og Joanna Newsom i spissen, den 
gamle utgivelsen. Følelsen av å bli gjenoppdaget 30 år 
etter kan visst knapt beskrives.

– Å, det var så godt. For en gave å få! Å oppdage at 
den ikke bare hadde forsvunnet i det store intet. At 
sangene ble fortsatt av en ny generasjon. Det satte meg 
i gang igjen. Da dette skjedde hadde sønnen min han 
nettopp fl yttet hjemmefra, redet var tomt, samtidig 
som jeg skjønte at musikken min ikke hadde vært bort-
kastet.

Vashti Bunyan har gitt ut to album siden. «Looka� e-

ring» i 2005 og «Heartleap» sist høst. Fortsatt med mye 
på hjertet, og lett gjenkjennelig. Selv om hun synes de nye 
platene skiller seg ut fra «Just Another Diamond Day».

– Jeg har ikke forandret meg så mye siden jeg begynte 
å skrive sanger, ler hun hjertelig. 

– De nye platene er annerledes enn «Diamond Day», 
fordi den kom fra en helt spesiell tid for meg. Men de 
sangene jeg laget først, de tidlige poplåtene, jeg synes 
jeg har holdt meg der, forklarer hun. 

Til tross for den varme mottakelsen de nye platene 
har fått, varsler Vashti Bunyan at «Heartleap» kan 
være hennes siste album.

– Jeg tror det. Jeg lager sanger så sakte. Sju år gikk 
det mellom den første og den siste på denne plata. Om 
jeg skulle våkne opp i natt med en god sang i hodet, kan 
jeg ikke vente i sju år til med å gi den ut, sier hun.

Til slutt spør vi Vashti Bunyan om hun har hørt 
Moddis oversatte norske versjon av «Train Song»?

– Jeg elsker den. Så mange har forsøkt seg på denne 
sangen og gjort den feil. Han fi kk den til, selv om innholdet 
i teksten er litt forandret for å få den til å passe med melo-
dien. Moddi skal faktisk varme opp for meg i Drammen.

– Synger dere «Train Song» sammen, kanskje?
– Jeg har ikke foreslått det ennå. Ikke for andre enn 

meg selv. geir.rakvaag@dagsavisen.no
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