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Mandag 
kl.1730

Kveldssamling

Sang av Caritas fra Råde

Bibelundervisning ved Espen Otosen
Starter med kveldsmat. Inngang kr 200,-

Tirsdag 
kl.1900

Onsdag 
kl.1900

KONSERT med Bjørnar Spydevold 
og Kari Stokke. Inngang kr 200,-

Torsdag 
kl.1100

Støtegruppas dag
Samling med sang og andakt. Middag kl.14

Lørdag 
kl.1500

Familiesamling

Sang av Fredrikstad Soul Children

Søndag 
kl.1600

Søndagsmøte med Gunnar Elstad
Barnesamling, kveldsmat og TREKNING!

Stort basarbord og åresalg hver dag.
www.solbukta.no

SOLBUKTA i FOKUS
Uke 41, 5.-11.oktober 

ANMELDELSE

Lars O. FLydaL

lars.flydal@vl.no

E
nsemble Allegria ble star-

tet på Musikkhøgskolen i 

2007. Unge fremadstor-

mende musikkstudenter 

fløt på glød og entusiasme. Etter 

noen få år spilte de seg til en mil-

lion kroner i Statoil-stipend, de-

res debutplate med norsk musikk 

fikk kjempekritikker og ble lagt 

merke til internasjonalt. 

Nå er gjengen blitt 25 år i snitt 

og er etterspurte på festivaler og 

konsertarenaer. Tiden er forbi 

der de blir omtalt som unge og 

lovende, selv om alderen tilsi-

er det. De har utviklet en klang 

og byr på en forfriskende ener-

gi som gjør at de kan sammen-

lignes med hvilke som helst av 

stryke-ensembler – uten å falle 

i skyggen av noen av dem.

Røft. Etter den helnorske de-

but-platen er de nå ute med VOLT 

22 – og de kommer fra det uten 

en eneste spenningsfeil. Det på-

gående og intense uttrykket er 

enda mer til å ta og føle på i Bar-

tok og Sjostakovitsj, den ladede 

energien får friere spillerom enn 

i Griegs Holberg- suite fra for-

rige plate. De angriper det røf-

fere uttrykket med uforskammet 

selvfølge, og den ungdommelige 

iveren er veldressert og stødig 

gjennom det hele. 

Bartoks Divertimento for stry-

kere ble skrevet på flukt fra na-

sjonalsosialismen i 1939. Det har 

en dobbelthet av gladlynt folke-

musikk og dyp uro for situasjo-

nen i hjemlandet, han kom al-

dri tilbake til sitt kjære Ungarn. 

Tungsinnet i andresatsen er gri-

pende musikk, og Ensemble Al-

legria lader det med mørke stem-

ninger og heftighet i utbruddene 

– slik at nervene ligger utenpå, 

som de ikke så rent sjelden gjør 

hos Bartok.

Modent. Dmitrij Sjostakovitsj 

skrev sin 8. strykekvartett over 

ruinene i et utbombet Dresden. 

Kammersymfonien er en orkes-

terversjon skapt av Rudolf Bars-

hai. Det dypt eksistensielle to-

nespråket, med klart depressive 

undertoner, har mye motstand i 

seg. Men også her kommer en-

semblet tett inn til kjernen, i det 

man trygt kan kalle moden for-

ståelse av musikken.

Lettlivet. Med disse to verke-

ne på plass er det ikke så rart 

at de kvikker opp program-

met med Haydns cellokonsert 

i C-dur. Solist Frida Fredrikke 

Waaler  Wærvågen har en lettli-

vet og leken tilnærming til para-

denummeret. Og etter mye tungt 

alvor hos Bartok og Sjostakovitsj, 

er det deilig å komme ut i frisk 

vårluft.

Slik både solist og ensemble 

boltrer seg gjennom cellokon-

serten.

FORFRISKENDE: Ensemble Allegria har på kort tid etablert seg som et stryke-
orkester som gjør krav på oppmerksomhet. Og de fortjener det.

Bråmodne strykere innfrir

STØDIG: Ensemble Allegria overbeviser med sin andre innspilling, bestående av verk av Bartok, Haydn og Sjosta-

kovitsj. Foto: Festspillene i Bergen

Album Klassisk

VOLT 22 
Verk aV 
BarTOk, 
Haydn Og 
sjOsTakO-
ViTsj.  
Ensemble Allegria 
Maria Angelika Carlsen, kon-
sertmester 
Frida Fredrikke Waaler Wærvå-
gen, cello 
LAWO Classics LWC 1082

… det man trygt kan kalle mo-

den forståelse av musikken.
U 

Ensemble 
 Allegria angrip-

er det røffe uttrykket 
med uforskammet 
selvfølge.

Lars O. Flydal

Lars O. FLydaL

lars.flydal@vl.no

Sammen med Senterpartiet 

stiller KrF et forslag i Stortinget  

der de ber regjeringen om å ut-

arbeide en strategi for hvordan 

alle fredede og verneverdige 

kirker kan sikres et forsvarlig 

vedlikeholdsnivå.

– De gamle kirkebyggene 

er en viktig del av vår felles 

kulturarv, og selv om det er 

kommunene som har hoved-

ansvaret for vedlikeholdet, så 

må staten komme mer aktivt 

på banen. De vernede kirkene 

har nasjonal verdi, og derfor er 

vedlikeholdet også et nasjonalt 

ansvar, sier Tyvand.

Suksess. Han påpeker at be-

varingsprogrammet for stav-

kirkene som avsluttes i oktober, 

har vært en suksess.

- Det kan være en god ide å 

innføre et tilsvarende program 

for bevaring av gamle steinkir-

ker, og jeg håper regjeringen 

vil vurdere dette, sier Tyvand.

Han er glad for at både 

Norunn Tveiten Benestad fra 

Høyre og Frps Bente Thorsen 

viste vilje til økt stalig innsats 

under kirkebyggkonferansen i 

Narvik på mandag.

- Med Senterpartiet som 

medforslagsstiller håper jeg det 

nå er duket for en bred enighet 

blant partiene på Stortinget om 

at dette er noe vi må satse på, 

sier han.

Statsbudsjett. Tyvand har 

forventninger til at Regjerin-

gen vil vise en satsing på ved-

likehold av kirkebygg i stats-

budsjettet for 2016.

- Miljøverndepartementet 

har satt som mål at alle frede-

de bygg skal nå ordinært ved-

likeholdsnivå innen 2020. Men 

vedlikeholdsetterslepet er stort. 

Derfor begynner det å haste, 

mener Anders Tyvand.

Økt statlig innsats
VERNEVERDIGE: – Vi kan ikke tillate at kirkene 
våre forfaller. De er en viktig del av vår kulturarv, og 
staten må komme mer aktivt på banen, sier Anders 
Tyvand i KrF.

KULTURARV: KrF vil ha økte statlige midler for å ta vare på steinkirker 

fra middelalderen. På bildet Lunner kirke fra 1100-tallet. 
 Foto: Kjell Kvamme


