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FREDAG 4. MARS
19.00 ÅPNINGSKONSERT: 
VAKRE KANTATER AV G. F. HÄNDEL 

Akademie für Alte Musik Berlin
Collegium Vocale Gent 
Thomas Hobbs /// Klara Ek
Christian Curnyn, dirigent 
Oslo domkirke 450/375
Stjernelag fremfører girpende kantater

SØNDAG 13. MARS
19.00 AVSLUTNINGSKONSERT: 
Verdenspremiere: NACH MARKUS. PASSION

Stefen Schleiermacher, komponist 
Merseburger Hofmusik 
Collegium Vocale Leipzig /// Gesine Adler 
Britta Schwarz /// Eric Stoklossa  
Dirk Schmidt /// Michael Schönheit, dirigent
Oslo domkirke 400/330
Ny Markuspasjon 

Festivalpass kr. 1 390,-
www.billettservice.no /// 815 33 133

www.kirkemusikkfestivalen.no  /// www.facebook.com/kirkemusikkfestivalen  /// #oslo_kirkemusikkfestival

MANDAG 7. MARS
19.00 BELSHAZZAR AV G. F. HÄNDEL 
Accademia Bizantina /// Det Norske Solistkor 
Rosemary Joshua /// Delphine Galou
Christopphe Dumaux   
Andreas Wolf /// Thomas Walker
Ottavio Dantone, dirigent 
Oslo domkirke 450/360
Händel fra mestere

ASSION

Norges største festival  
for klassisk musikk

4.–13. MARS 

879 utøvere 
10 arenaer 

37 prosjekter 
8 urfremføringer

KJØP BILLETTER NÅ

billettservice.no 
kirkemusikfestivalen.no

OSLO 

INTERNASJONALE

ANMELDELSE

OLAV EGIL AUNE 

olav.egil.aune@vl.no

Jeg har levd med CD-en, som 
markerer komponistens 70 år, 
en stund. Jeg blir glad av den, 
jeg fylles av en tillit til denne 
 musikken som spenner fra in-
derlighetens enkelhet til orgel-
brak som får Drygolins fargekart 
til å fortone seg som leverpos-
tei. Jeg fornemmer at jeg lytter til 
musikk «om» noe jeg vet jeg ikke 
må miste – musikk som ikke le-
ver eller dør av tilfeldig forbipas-
serende markedsanalyser, men 
av tro, tradisjon, erfaring – mu-
sikalsk sett. Vi avdekker ofte nok 
evnen vår til å snakke Gud liten. 
Trond Kverno gjør Ham stor.

Det vonde inn i kirken. Det 
starter med et Intrada (et inn-
gangsstykke, kort preludium), 
et nytt kommer senere i «pro-
grammet» – det første skre-
vet over en norsk langeleiklåt 
som heter Låten som den vonde 

tralla for guten som drap jenta 

si. Som Kverno skriver i heftet: 
«Denne  vonde bakgrunnen ville 

jeg kristianisere, og ta med det 
flotte motivet inn i kirkens rom 
gjennom orgelet, som på en måte 
er Vestkirkens ikonostas (bilde-
vegg)».

Det er svær musikk, vekkende 
nær. Frodig er ofte et vanskelig 
ord, her er det presist på plass. 

Overveldende. Mer av samme 
følger, et Toccata over Herre Gud, 

ditt dyre navn og ære som fry-
der – og som ville ha frydet Pet-
ter Dass, ikke snakk om  annet. 
Skrevet til en radiogudstjeneste  
fra Manglerud kirke i Oslo. 
På grunn av sine lett intrikate  
pedalføringer fikk den raskt 
tilnavnet På fottur i Manglerud 

kirke (kvernosk humor). Og det 
skal sies, den London-utdannede  
organisten Arnfinn Tobiassen 
står løpet med glassklare for-
muleringer, drama og tydende 
stillhet – musikantisk og over-
veldende. Med et snev av hellig 
humor, om det går an å kjøpe en 
slik påstand. 

Forklarelse. Bergen Domkor 
leverer varme, årvåkne, godt 
støpte og velbegrunnede tolk-
ninger av en håndfull av Kvernos 

Maria-sanger (Stabat Mater, 

Salve  Regina, Ave Maria), «om-
favnet» av Canticum Zachariae 
(Sakarias lovsang) og Den niken-

ske trosbekjennelse. 
Tonene er Kvernos, men de 

er også rotfestet i en tradisjon 
hvor den sanselige gleden følger 
alvoret.  Det er forklarelse rundt 
det, siden denne musikken også 
er av «fortellende» og tekstrot-
festet art slipper vi frykten for å 
bli overforklart Forklarelsen – 
den «er» der bare.

Gjendine ligger bak. Kunne 
andre enn Trond Kverno tenkt 
tanken å legge Gjendines bån-

låt bak tonesetting av en tros-
bekjennelse? – «en perle av en 
norsk folketone», som han sier. 

Denne melodien Gjendine Slå-
lien sang for Edvard Grieg og 
Frants Beyer i Jotunheimen da 
hun var ung. Brokker av den går 
som en skyttel gjennom satsen – 
det gir stor mening å gjenkjenne 
Gjendines enkle, naturens toner 
inne i et univers av en trosbe-
kjennelse, den som storparten av 
verdens kristne bekjenner seg til. 

Hans tro. «Jeg opplever det 
som om det dypest sett er Ma-
ria som synger denne bånlåten 
for «Evas hjemløse barn» rundt 
i verden. Hennes oppgave er å 
peke på Kristus. I beretningen 
om bryllupet i Kana sier hun til 
tjenerne: «Hva han har sagt dere, 
skal dere gjøre», skriver kompo-
nisten i omslagsteksten. 

Duften av tro og smerten av kors – det kan til syvende 
og sist bare begripes av den som har det i seg. Trond 

Kvernos musikk er sånn, du tviler aldri på den.

TROND KVERNO

 YNorsk komponist, født 

1945. En av landets fremste 

kirkemusikkomponister.

 YHar blant annet skrevet en 

Matteuspasjon, som har vært 

fremført en rekke ganger i 

Norge, og også i New York, 

Minneapolis og Reykjavik.

 YHan er representert med 

en rekke salmer og tone-

settinger i Norsk Salmebok.

 YKverno var erkeprest i Den 

norske ortodokse kirke og 

biskop i en liten kirke under 

Apostolic Orthodox Catholic 

Church in Europe. 

Når musikken 
ikke følger 
norsk gallup

Album Kirkemusikk

Trond Kverno

CREDO 

Arnfinn Tobias-
sen (orgel), 
Bergen Domkor. 
dir: Kjetil Almenning 
LAWO LWC 1091

følt og frodig
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Salig er tørsten
– en praksisdag for det indre livet

ANDRE Seminarer:
Anna Ramskov Laursen, Asle Finnseth, 
Anne-Lie Andersson og Gunnar Lind 

Torborg AALEN 
LEENDERTS 

HOVEDFOREDRAG: 

 

www.checkin.no

 – når Gud skufer, hvor går veien videre?

LørDAG 5. mars 2016

Filadelfia, Oslo kl. 09.30-17.00

Arrangører: 

KJÆRLIGHETENS 
MAKT  

Program og påmelding:

Og

SPRUT LEVENDE: Komponisten Trond Kvernos 

 jubileumsplate er ikke basert på tilfeldig forbi-

passerende markedsanalyser, musikken er seg 

selv og virker sterkt. Utgivelsen er et sprut levende 

tverrsnitt av Trond Kvernos følte og fargerike kirke-

musikk, skriver Olav Egil Aune.  Foto: Lars O. Flydal/arkiv

Det er hans tro. Platen repre-
senterer hans tro. Den sammen-
fattes i Den nikenske trosbekjen-
nelse. Den har overlevd tause 
kirkeveggsteiner, skjønt stein 
er aldri taus, den har mye å for-
telle, vet den som evner å lytte 
til tradisjonen som er liv.

Fryktelig, men sant. «Bære-
kraftig» er et moderne fyord, 
det meste er ikke «bærekraf-
tig». Trond Kverno gjør det til 
et godt ord. Bærekraftig betyr 
at noe bærer seg. Kvernos toner 
bærer seg, vi går i pluss, vi som 
hører. Det er fint. Det ligger noe 
i dem som får oss til å ane at vi 
er i ferd med å oppfylle vårt kall, 
Guds vilje med «meg». 

Det andre er det jordbundne,  

det kroppslige, vibrerende i 
Kvernos musikk. Den hører jor-
den til, det er her vi bor og det 
er her vi slipper den inn. Det 
sansbare. I motsetning til toner 
som flyter lett forbi og har nok 
med sitt eget og ikke er knyttet 
til rommet.

Mer, ikke mindre. Jeg hører 
på Kvernos svære Triptychon II 
for orgel (på platen) og åpnes av 
klarheten, den troverdige måten 
han på den gode musikkens vis 
«forteller» og sanser den gamle, 
norske mysteriefortellingen om 
Olav Åsteson, som la seg ned jul-
aften og sov «den store søvnen», 
gikk gjennom himmel og helvete 
og alle elementene før han var 
fremme ved dommedag. Det er 

nok å gå seg vill i. 
Kverno smelter det komplekse 

og det enkle til én legering, slik 
folketradisjonen også gjør det. 
Triptychon II, tenker jeg, åpner 
meg mot mer og mer, i stedet for 
å lukke meg inne/ute og begren-
se meg i noe lite og søtt. Ingen 
falske gester, (humor, ja – det er 
«morsomt» å være kristen), men 
frigjort fra «rituelle» gester som 
ikke betyr noe lenger. 

Gjør døren høy. Slik viser han 
oss – i sin musikk – rundt i et 
landskap som når alt kommer 
til alt er Guds, og dermed hans, 
ditt og mitt. Han har tillit til mu-
sikken og Ordet. Vi snakker om 
ordentlig gjør-døren-høy-gjør-
porten-vid-musikk. 

POLITISERIE: Mens 
 Nikolaj Frobenius dikter 
fritt i en planlagt TV-serie 
basert på Eirik Jensen-
saken, skal filmselskapet 
4 1/2 lage TV-drama av 
Jensens egen bok.

– Det er dramatisk krutt i histo-
rien om Eirik Jensen, sier  Nikolaj 
Frobenius til Dagsavisen. Forfat-
teren har nylig presentert pro-
sjektet «Brorskap», en planlagt 
TV-serie på åtte episoder à 45 

minutter. Han skriver manus til 
serien, som skal produseres av 
Friland og tar utgangspunkt i for-
holdet mellom Jensen og hasj-
baronen Gjermund Cappelen.

– Det jeg skriver er inspirert av 
historien om Gjermund Cappelen 
og Eirik Jensen. Men jeg dikter 
videre fritt. I serien forholder vi 
oss ikke til skyldspørsmålet, for-
klarer Frobenius.

Håkon Øvreås i filmselskapet 
4 1/2 reagerer på prosjektet til 
Friland.

– Det forbauser meg at de er 

så tydelige på hvem de lager TV-
serie om. Det kan være juridisk 
problematisk. Det er ikke til-
latt å lage TV-serier om levende 
 personer uten deres samtykke, 
påpeker Øvreås. Hans eget sel-
skap er i ferd med å utvikle en 
serie basert på Eirik Jensens bok 
På innsiden: Historien om mitt 

politiliv fra 2015.
– Vi trenger ikke fiksjonalisere  

Eirik Jensen, sier Øverås, som 
legger til at prosjektet til 4 1/2 er 
mer i startfasen enn Frilands er. 
©NTB

Planer om to TV-serier om Eirik Jensen

Eurovision Song Contest for-
andrer måten resultatene pre-
senteres på for å holde seerne 
på pinebenken til slutten av 
 programmet. 

Poengsystemet i den euro-
peiske musikk-konkurransen 
gjør at man ofte vet hvem som 
har vunnet lenge før program-
met er over. Et nytt system skal 
bidra til å holde på publikum 
– rundt 200 millioner verden 
over – helt til showet er over.

Juryen først. – Tidligere har 
vinneren vært kjent opp mot 
20 minutter før stemmingen er 
ferdig, og det blir det dårlig TV 
av, sier årets produsent, Martin 
Österdahl.

I årets konkurranse vil 
først de nasjonale juryene gi 

poengene  1 til 8 og 10. Deretter 
blir de siste 12-poengerne av-
slørt. Seernes stemmer som gis 
over telefon, SMS eller smart-
telefon, legges sammen og de-
les ut helt til slutt, slik at hver 
deltaker plutselig kan høste 
hundrevis av poeng i slutten 
av programmet.

Omstridt. Årets konkur-
ranse avholdes i Stockholm 
14. mai. Dette er den 61. gan-
gen konkurransen avholdes og 
den sjette gangen i Sverige er 
vertskapskland, etter at Måns 
Zermerlow vant i fjor. Poeng-
givningen har flere ganger vært 
omstridt, blant annet skapte 
det en liten diplomatisk krise i 
2013 da Aserbajdsjan ikke ga et 
eneste poeng til Russland. ©NTB

Endrer poengsystemet

VINNER: Måns Zelmerlow fra Sverige vant fjorårets Eurovision Song 

Contest. Foto: Kerstin Joensson/AP Photo/NTB scanpix

NY ORDNING: I år skal du holdes på pinebenken helt 
til slutten av Eurovision-konkurransen.


