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gel. De små, pussige tingene 
(som komponisten kalte dem) 
har mye barndom i seg og Liv 
Glaser er ikke blitt for gam-
mel til å boltre seg i barndom-
mens rike. 

Her er det musikalsk over-
skudd og entusiasme som bæ-
rer gjennom alle de 46 små-
stykkene – og som leker seg i 
storheten i det genialt enkle.

Modig. Engegårdkvartetten 
fi kk mye oppmerksomhet og 
fortjent skryt for sin debut-CD 
i fjor. I sin andre CD-utgivelse 
med Beethoven, Nordheim og 
Bartok leverer de et spennende 
program med ditto kammer-
spill. Arne Nordheims kvartett 
fra 1956 er modig og ekspres-

siv, og åpenbart i slekt med Be-
la Bartoks kvartetter. Førstesat-
sen er langsomt søkende frem 
mot de dristige temposkiftene 
og klangutforskningene i mel-
lomsatsen. Og sluttsatsen med 
tittelen Epitaffi o (minneskrift) 
ender i et mørke med en disso-
nans som svinner hen i tomhet.

Selv om Beethoven-kvartet-
ten er blant de lyseste er det 
en mørkere grunntone i dette 
repertoaret enn det vi tidlige-
re har hørt fra disse fi re mu-
sikerne. Men de leverer både 
de skarpe kantene og de såre 
klangene hos Bartok på en må-
te som får oss opp i stolen. Her 
er det store øyeblikk, engasjert 
samspill med full kontroll helt 
inn i det andpustne som blåses 

ut i den forrykende sistesatsen. 
Mesterlig utført med fi nessen 
på plass i de ekspressive parti-
ene. Og lydbildet er åpent og 
klart helt inn til det mest for-
tettede i Bartoks klangverden.

Oslofi lharmonien har man-
ge dyktige musikere, nå har 
fem av dem satt seg sammen 
og gjort to klarinettkvintetter. 
Og når dirigenten er borte kla-
rer de seg utmerket opp mot 
hverandre i tett og fi nt sam-
spill. Mozarts lekne og vidun-
derlig vakre kvintett settes opp 
mot Brahms modne melankoli, 
skrevet hundre år senere. 

Begge verkene har sitt ut-
spring i to fremragende utø-
vere, Anton Stadler og Richard 
Mühlfeld imponerte og inspi-

rerte begge komponistene til å 
skrive for klarinett, disse to har 
beriket standard-repertoaret 
med fl ere sentrale verk.

Kammerspill. Uten forkleinel-
se for strykerne avhenger dis-
se verkene i stor grad av klari-
nettistens kvaliteter. Leif Arne 
Pedersen har kontroll på hele 
det brede uttrykket i blåsein-
strumentet, fra de runde, myke 
klangene til det kvasse bittet 
som også fi nnes i klarinett-to-
nen. Fint balansert opp mot de 
andre musikerne, med unntak 
av noen forte-partier i Brahms-
kvintetten der blåseren blir litt 
vel beskjeden i lydbildet. Men 
først og fremst er dette velspilt 
og elegant formet kammerspill.

Engegårdkvartetten består av Arvi Engegård (f.v.), fi olin, Jan-Erik Gustavsson, cello, Juliet Jopling, bratsj og Atle Sponberg, fi olin. 
Foto: Bo Mathisen 
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Klarinettist Leif Arne Pedersen.  Foto: BlunderbussHåvard Gimse tolker Schubert og Schumann.  Foto: John Andresen

ivelser her hjemme. Antall utgivelser aldri vært større. 
kjente norske komponister.
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Fire kvinner klinger sammen i or-
kesteret Shira Etana som nå er ute 
med ei plate med klezmer-musikk. 
Dette er en jødisk musikktradi-
sjon med røtter i Øst-Europa. 
De er grundig skolerte på hver 
sine instrumenter, og har norsk 
kulturbakgrunn. Når de nå søker 
sammen for å lage sin egen ver-
sjon av klezmer, gjør de det på sin 
måte. Det er en god måte.

Svinger. Det er blitt ei plate som 
bæres av den velkjente sorg-mun-
tre tonen som preger klezmer-tra-
disjonen. Skjønt det er riktigere å 
si at den er munter-sørgmodig, for 
det er gleden som stråler sterkest 
her. Kontant og fyrrig låter det, 
og svinger så det er en fryd. Dette 
er et eksempel på at andre lands 
folkemusikk rett som det er sklir 
uproblematisk over dørstokken 
her hjemme.

Lydbildet som oppstår i kombi-
nasjonen mellom klarinett, fi olin, 
akkordeon og bass oppleves or-
ganisk og danner en god helhet.

Marianne 
Halmrast 
er bachelor 
fra jazzlin-
ja i Trond-
heim, og 
jobber for 
tiden som 

landsdelsmusiker i Finmark. 
Hennes ferdigheter på bass 

kommer fi nt til sin rett i dette luf-
tige lydbildet, som for eksempel i 
de levende bassgangene i starten 
på Freilach. Og Anne Sørtømme 
med en master i musikkvitenskap 
fra NTNU i Trondheim spiller 
accordeon så det både spretter og 
gynger. At hun har fordypning i 
mongolsk strupesang, er ikke lett 
å høre her, skjønt hvem vet hvil-
ken inspirasjon som ligger i den 
tradisjonen.

Jødisk. Klarinettens følsomme 
klang bringes oss her av Kirsti Ja-
cobsen, som for tiden er distrikts-
musiker i Narvik, mens hun job-
ber med å fullføre sin bachelor.

Leoni Garner Abrahamsen er 
stifteren av gruppa, og den med 
det mest jødisk-klingende navnet, 
og hun presenterer dessuten seg 
selv på omslaget som tredjegene-
rasjons jødisk innvandrer. Hennes 
grep om fi olinhalsen er treffsik-
kert, enten hun lokker fram varme 
strykende klanger, lokker ut den 
tynne, nesten pistrete, klagende 
klezmer-tonen, eller klimprer for-
siktig pizzicato.

Gruppa har eksistert i fl ere år. 
De har turnert både i inn- og ut-
land og fi kk en gylden sjanse til 
å spille inn denne plata da de var 
med på TV-programmet Kjem-
pesjansen og ble belønnet med en 
pen pengesum. De er også støt-
tet av Det Mosaiske Trossamfunn, 
Trondheim Kommune og Norsk 
Kulturråd.
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