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FOLKSOMT: Et pakket dansegulv slår seg løs i filmen
«Northern Soul».

FOTO: UNIVERSAL
SONY PICTURES

KJELL
HILLVEG

Journalist i kulturavdelingen
Twitter: @KjellHillveg

Musikalsk påske
på høyeste nivå
KLASSISK
Hovedverket på ukens utvalgte er
utvilsomt et mektig stykke vokalmusikk
av den polske komponisten Henryk
Gorecki.

SAMLEROBJEKT: En obskur singel med Darrell Banks
ble solgt for 150.00 kroner i fjor.
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«Påsketid»
Marianne Beate Kielland,
mezzosopran
Elise Båtnes, fiolin
Kåre Nordstoga, orgel
LAWO LWC 1077 (CD)

Gorecki er opphavsmannen til den bestselgende komposisjonen på CD når det gjelder
såkalt «ny musikk». Over en million eksemplarer av Elektra Nonesuch-versjonen av hans
tredje symfoni er solgt siden utgivelsen i 1992.

FOR KJENT: Lagde Marvin Gaye northern soul, eller er
det for mange som vet hvem han er?
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Hitlistene i Storbritannia var på denne tida full av
musikk som hadde passet helt fint inn. Det var en storhetstid for soul som populærmusikk.
Altfor mange er opptatt av northern souls eksotiske
karakter. Sjelden er det omtalt hvor stor innflytelse
denne formen for soul hadde på den alminnelige britiske
popmusikken. De engelske tenåringsidolene The Love
Affair fikk to store hits i 1968 med versjoner av Robert
Knights «Everlasting Love» og «Rainbow Valley». Når
de spilte inn originalmateriale etterpå, låt de like bra i
«A Day Without Love». Tolv år senere ble Dexy’s
Midnight Runners et av pophistoriens aller beste band.
Stilen deres kunne til å begynne med best beskrives som
... northern soul!
Northern soul, filmen, platene, alle historiene, minner
oss om hvor uendelig mye stor soulmusikk som ble laget
i USA på 60-tallet, som vi aldri har hørt før. Soundtrackalbumet fra filmen er typisk for samleplater med denne
musikken. 54 låter, og bare én som alminnelige popkjennere vil ha hørt før – «The Night» med Frankie Valli. En
ualminnelig kjent låt til northern soul å være, men den
floppet i 1971, gikk en æresrunde på diskotekene i nord i
noen år, og ble til slutt en ordentlig hit i 1975. Soundtrackalbumet ligger på strømmetjenestene, riktignok med flere
uforklarlige hull i den lange låtrekka. Det finnes heldigvis
et stort antall andre samleplater med fenomenet. Det
meste er som antydet en åpenbaring fortsatt. Som samlingen «The Best Of The Northern Soul Story», med 45
spor uten et dødpunkt. Bare ikke velg «A Northern Soul»
med The Verve. De var bare fra Wigan.
Det børsorienterte delen av northern soul er mer fascinerende enn sjarmerende. I høst ble det en britisk

nyhetssak da singelen «Open The Door To Your Heart»
med Darrell Banks fra 1966 ble solgt til en samler for
rundt 150.000 kroner. Det er bare en sjelden pressing på
britiske London Records som når denne verdien. Låten
var en liten hit i USA og er ikke mer obskur enn at vi
andre kan høre den gratis på internett. Eller på
«Northern Soul – 75 Classic Tracks», enda et utmerket
samlealbum som ligger på strømmetjenestene. Samme
kan det være for Darrell Banks, som ble skutt av en politimann som hadde en affære med kjæresten hans. Mange
soulsangere er blitt urettferdig behandlet, men Banks
var vel verre stilt enn de fleste.
Et av de mest humørfylte YouTube-fenomenene fra
moderne tid er «Northern soul girl», 18 år gamle
Levanna McLean fra Bristol, selv DJ, som danser seg
gjennom verden til tonene av gamle northern soulperler. Det beste klippet hennes er «Happy», først med
Pharrells låt i et minutt, så en gammel B-side fra 1967
med Velvet Hammer, også kalt «Happy», og ikke helt
ulik de siste årenes største hitlåt. Som minner oss om
hvor mye av dagens mer fartsfylte r&b som høres ut som
rene hyllester til gammel northern soul. Pharrell skylder
altså noen tusen artister millioner. Alle skylder de
gamle soulsangerne mye. Det minste vi kan gjøre er å
høre mer på dem.
geir.rakvaag@dagsavisen.no
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Det ikke Goreckis symfoni det skal dreie seg
om i dag, men hans «O Domina Nostra» for
sopran og orgel. Den befinner seg nemlig på
Marianne Beate Kiellands nyeste CD
«Påsketid», der hun presenterer forskjellige
salmer og arier med tilknytning til den inneværende høytiden. Hennes musikalske påsketributt ligger definitivt på samme høye nivå
som hennes jule-CD som utkom for få år siden.
Det er et like herlig tidsfordriv å lytte seg
gjennom hennes nyeste CD, der hun har slått
seg sammen to andre av våre fremste instrumentalister, fiolinisten Elise Båtnes og organisten Kåre Nordstoga. Et bedre støtteapparat
skal man lete lenge etter. Repertoaret består
av enkle påskesalmer. Noen kjente som
Lindemans «Krist sto opp av døde», Hasslers
«O Hode, høyt forhånet», og «Påskemorgen
slukker sorgen». Andre ukjente, i alle fall for
meg, som «Å, gledesfylte stund», «Hill deg,
frelser og forsoner» og «Jesus, din søte forening å smake», en nydelig folketone fra
Gudbrandsdalen. Kielland framfører alt med
entusiasme og inderlighet, og instrumentalistene faller ut og inn på et nesten improvisatorisk vis, med det mest delikate akkompagnementet som tenkes kan. Det står ikke hvem
som har ansvaret for de lekre arrangementene,
men en liten fugl har antydet at herr Nordstoga
bør motta en viss hyllest for sitt arbeid.
Bachs «Erbarme dich», og Handels «I know
that my redeemer liveth» utgjør en mer seriøs
del av programmet. Men jeg må få framheve
Goreckis «O Domina Nostra». Et krevende
verk på rundt 20 minutter. Et av de mest gripende øyeblikk jeg har tatt del i på veldig
lenge. Etter en fireminutters orgelmeditasjon,
der et orgelpunkt på en D pedal, (har jeg lest
meg til), bærer det markante harmoniske
ansvaret helt til stemmen overtar og hypnotiserer lytteren fullstendig. Plutselig kommer en
nesten brutal, men jublende kontrast. Vi blir
oppmerksom på at det er en hyllest til Maria.
Tempoet er suggererende langsomt, og det
ender med orgelet som blir liggende til det hele
tar brått slutt. Marianne Beate Kiellands
artistiske utvikling er imponerende. Stemmen
er fri, varm og velklingende i alle registre. Hun
nyter tydeligvis ethvert øyeblikk på denne
flotte utgivelsen. Og opptaket er helt lytefritt.
En virkelig høytidsstund.

