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All Ears i Oslo, 12.–15. 
januar
16. utgave av All Ears, 
festivalen for improvisert 
musikk, går av stabelen på 
Deichmanske bibliotek, 
Blå, Nasjonal Jazzscene og 
Henie Onstad Kunstsenter, 
med headlinere som Dror 
Feiler, Muddersten og Paal 
Nilssen-Love.

Ole Børud på Parkteatret i 
Oslo, 13. januar
Yacht-rocken og vestkyst-
popens  fremste norske 
utøver til Grünerløkka. En 
varm bris midt i januar.

Nils Bech i Bergen & 
Trondheim, 11. & 20. januar
Bech post «Skam» med 
samarbeid med Ida Ekblad 
i Bergen Kunsthall onsdag 
klokka åtte, mens han 
opptrer på Samfundet i 
Trondheim fredag 20. 
januar.

OGSÅ UTE NÅ
Youssou 
N’Dour: «Africa 
Rekk»
Fortsatt briljant 
og fortsatt en 
vokal troll-

mann med prima mbalax-
backing, men han kunne 
med fordel skapt mer 
helhetlige album igjen, som 
han gjorde på Nonesuch. Og 
som han gjorde i fjor vår med 
ep-en «Senegal Rekk», 
representert med én låt her.

The Dogs: 
«Death by 
Drowning»
I Kristopher 
Schaus Oslo 
lukter det piss 

og powertools, radioen står 
på for å drepe ensomheten i 
et tomt hjem, mens regnet 
utenfor holder tusen nåler. I 
en tung og dyster variant av 
The Stooges går de for hårete 
riff i et variert tempo, alltid 
med den samme innstillinga.

Dropkick 
Murphys: «11 
Short Stories of 
Pain & Glory»
Fire år etter 
forblir de en 

sjanger i seg selv, mer enn 
bare keltisk punk, men 
definert av sin geografiske 
tilhørighet til Boston-områ-
det. Så når de gjør «You’ll 
Never Walk Alone» handler 
den ikke om LFC, men om 
opiatoverdoser i nærmiljøet.

ENKELTSPOR
Dirty Projec-
tors: «Little 
Bubble»
DPs mest 
interessante 
singel siden 

«Stillness Is the Move», indie 
dypt inne i Solange-land.

Migos: «Bad and Boujee»
Den nye meme-drevne hiten, 
av samme alen som Rae 
Sremmurds «Black Beatles», 
og nesten like bra. Snart tre 
måneder etter release blir 
alle hekta, også en drøss med 
kids på en klubb i Lagos.

Jens Lekman: «What’s That 
Perfume That You Wear?»
Jens er langt unna oh so 

silent, men drar oss med til 
en disco i Trinidad, eller noe 
liknende, med Ralph MacDo-
nald-sample og kvikke føtter 
til nedstemt tekst.

TIPSET
Popquiz: 
Quizåret med 
Musikk-
magasinet og 

Rockefeller sparkes i gang 
igjen i Leiligheten over 
Rockefeller i Oslo onsdag 11. 
januar 19.00, denne gang 
med spørsmål om bl.a. 
musikerdød, film og geografi.

REUTGIVELSEN
Larry Young: «In Paris: The ORTF Recordings»
Årets reutgivelse på «The 2016 NPR Music Jazz 
Critics Poll», forståelig nok, i og med at disse 
nyoppdagede opptakene med organist Larry 
Young («the John Coltrane of the organ») fanger 
ham opp på topp, midt på sekstitallet, like før 

han spilte inn sitt hovedverk «Unity», også her med Woody 
Shaw på trompet, og også her med Shaws «Zoltan» ombord, 
utvidet fra sju til tjue minutter. Radioopptakene fra Paris er 
her fordelt på to cd-er/lp-er, og kommer med feit booklet. EB

ALBUM

«Eyvind Alnæs: Piano 
Concerto & Symphony»
Oslo-Filharmonien, Eivind 
Aadland (dir.), Håvard Gimse 
(klaver)
Lawo Classics/Musikkoperatø-
rene

Eyvind Alnæs er en komponist 
som har en selvfølgelig plass i 
musikkhistoriebøkene. Inter-
essen for ham er imidlertid 
hovedsakelig for historikerne, 
for musikken hans blir ikke 
så ofte spilt. Unntaket er de 60 
sangene, som står som et fun-
dament i den norske roman-
sekunsten – poetiske ettertan-
ker som stopper tiden, som i 
et øyeblikk ser diktenes dyb-
de i sangerens melodiske be-
vegelse, og i klaver-
akkompagnementets tekstu-
rer og figurer. 

Sett bort fra dette venter 
 Alnæs fremdeles på sitt gjen-
nombrudd, 85 år etter sin død. 

Det finnes imidlertid 
gode grunner til å ta 
hans senromantiske 
tonespråk på alvor, og 
denne platen fra de-
sember er en av disse 
grunnene.

En komponist er lite 
verdt med mindre 
det finnes musikere 
som kan vise det ful-
le  potensialet i kom-
posisjonene. Så 
spørs det hvilket po-
tensial som ligger i 
«Første symfonien» 
til Alnæs, som frem-
står som et umo-
dent studentverk.

Å skrive symfo-
nisk musikk er noe 
helt annet enn å 
skrive sanger. Det 
holder ikke med en 
dybdebetraktning 
av stunden, men 
den musikalske 
 ettertanken må 
strekkes over tid. Selv når du 
lytter til denne  symfonien for 
første gang,  føles det som om 
du kan følge musikkens forut-
sigbare formale utvikling. Te-
maene presenteres for tyde-
lig, og bearbeidelsene av ma-
terialet er enkelt. Det blir ma-
sete og kjedelig.

Ikke så med «Klaverkonser-
ten» hans, som er et verk du 
ikke blir ferdig med etter før-
ste gjennomlytting, særlig 

ikke med Håvard Gimse ved 
klaveret.

Gimse er en virtuos og 
klangkunstner som kan snak-
ke sammen med orkesteret i 
de relativt tykke orkestersat-
sene. Alnæs skriver godt for 
klaveret med stor variasjon i 

teksturer. Her er alt 
fra enkelte nakne 
toner og enkle me-
lodier, til forskjelli-
ge måter å la feite 
akkorder gjennom-
trenge den rike ro-
mantiske satsen. 
Komponisten fore-
ner sitt blikk for 
klanglige detaljer 
med mange måter å 
la musikken utfolde 
seg i tid.

Dirigent Eivind 
Aadland lytter til dis-
se detaljene og har 
samtidig godt grep 
om den overgripende 
strukturen. Til tross 
for at verket er en 
anakronisme (Alnæs 
skrev senromantisk 
etter at musikkhisto-
rien hadde begynt å 
oppløse tonaliteten), 
er det noe forlokken-
de ved skjønnheten og 
dramatikken ved Al-
næs’ komposisjon.

Lawo Classics skal ha ære for 
tjenesten de gjør norsk mu-
sikkliv. Deres platekatalog be-
gynner å bli imponerende. 
Den rommer norske kompo-
nister, og ikke minst er den en 
arena der fabelaktige musike-
re med mindre kjente navn 
enn Gimses og Aadlands kan 
boltre seg.

Magnus Andersson
musikk@klassekampen.no

Forlokkende anakronisme: Lawo børster støv av Alnæs.

Viktig klaverkonsert  

EYVIND ALNÆS (1872-1932): 
Venter fortsatt på sitt gjennom-
brudd, 85 år etter sin død. 
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