10 KULTUR

SENTRUM SCENE
Susanne Sundfør med
Ådne Meisfjord/Øystein
Moen/Morten Qvenild/
Christian Wallumrød
Torsdag 18. august 21.30
Bugge Wesseltoft/Erik
Truffaz/Ilhan Ersahin/
Joe Claussell m/band
+ Torun Eriksen
Fredag 19. august 21.30
Lizz Wright
Lørdag 20. august 21.30
OSLO DOMKIRKE
Magnolia Jazzband med
Tracee Lewis Meyn
Tirsdag 16. august 19.00
Ytre Suløens Jass-ensemble
med Tricia Boutté
Torsdag 18. august 19.00
«På Gyllen Grunn»
Anita Skorgan/Arve
Henriksen/Eivind Aarset/
Rolf Lislevand/Helge
Norbakken
Lørdag 20. august 19.00
CHAT NOIR
«Dissing sings Armstrong»
Tirsdag 16. august 19.00
Grace Kelly/Phil Woods
Generations Project
Torsdag 18. august 19.00
Viktoria Tolstoy/Svante
Thuresson/Claes Crona Trio
Fredag 19. august 19.00
«Jelly Roll»
Vernel Bagneris/Morten
Gunnar Larsen
Lørdag 20. august 14.00
KULTURKIRKEN JAKOB
«Magnetic Book»
Jon Balke/Per Jørgensen/
Bjarte Eike/Håvard Lund/
Bjørn Kjellemyr/Helge
Norbakken/LiNN
Tirsdag 16. august 19.30

Tirsdag 14. juni 2011

Rocka samtid,
blå romantikk
CD klassisk
Bodø Sinfonietta, dir. Christian
Eggen, med Susanne Lundeng
og Siri Torjesen
Rolf Wallin:
Wire and String
Eget selskap

1234 56
Signe Bakke,
piano
Crystalline
2L

1234 56
Rune Alver
Blaue Blume
Lawo

123 45 6

Rolf Wallin blir inspirert av korthugd, rå prosa, Karen Tanaka av
krystaller, Torstein Aagaard-Nilsen av romantikkens blå blomst.
Dyktige utøvere takler alt sammen.
Tre nye plater forteller om
usedvanlig gode matcher mellom musikere og komponister.
Bodø Sinfonietta bestilte det
som skulle bli «Imella» av Rolf
Wallin og fikk en heftig utforskning og nærmest utbygging av
solist og felespiller Susanne
Lundengs «sound» for hele ensemblet. I tyve minutter holdes
oppmerksomheten
gjennom
lange strekk med et dundrende,

folkedansende driv, med kontraster i luftigere, nesten flisete
partier. Det er skjørt og tøft, men
føles også massivt. Kunne vi kanskje fått mer av det melodiske og
lyriske Lundeng er så god på, og
litt mindre følelsen av å bli overkjørt?

Høyenergisk. Energien mellom folkemusiker, komponist og
ensemble fengsler uansett, og
jeg synes faktisk det oser NordNorge av musikken. Bodø Sinfonietta kombinerer en robust
friskhet og frihet i uttrykket med
skarp presisjon, under ypperlig
innflytelse fra den drevne dirigenten Christian Eggen.
Enkeltstemmene – i alt fem
strykere, et knippe blåsere, to
pianister og slagverkere – kommer enda mer til sin rett i miniatyrene som utgjør «The Age of
Wire and String», med tittel fra
boken som har inspirert den.
Den byr på et surrealistisk og
ganske rått univers, som hos
Wallins er blitt en sjarmerende
lek med gnisse- og pustelyder,
nervøse løp og underfundige
klangdingser.
«Drei Gedichte von Reiner
Maria Rilke» er vakre i mer tradisjonell forstand. Siri Torjesen
synger dem sedvanlig avspent,
velklingende og klart, med karakteristisk sans for å blande
med instrumentklangene ettersom de veksler. Verket, som først
ble skrevet for klaver og sang, er
her lekkert instrumentert.
Funklende. Etter en plate
med klaververk av Karen Tana-

ka, kan man bli fristet til å pønske på hvordan hennes musikk
kunne vært instrumentert for
flere. Men universet hennes, inspirert av alt som funkler – krystall, vann og barnlig fantasi – er
uansett betagende. Og spillet til
Signe Bakke, som har arbeidet
med Tanaka i mange år, funkler i
sin egen rett, men kresen klangbehandling, blank artikulasjon
og nydelig ro.

To finslipte. Crystalline rammer inn platen, og «Children of
Light» for barn glitrer i flere farger. De har titler etter utrydningstruede arter og tar unge på
alvor på alle vis, men er rødmaskepapegøyen virkelig så tander?
En klok kontrast er «techno-etydene» maskinelt minimalistiske, mens bestillingsverket til
Signe Bakke, «Water Dance» også blir noe utflytende. Som vann
kan være.
Pastell. Noe litt tandert, utflytende skaper preger også Torstein Aagaard Nilsens «Blue Traces» – inspirert av tanken om romantikkens «blå blomst». Pianist Rune Alver har stilt det nye
verket sammen med Frederic
Chopin og Robert Schumann og
spiller alt fintfølende og klart.
Men opp mot den gamle romantikken virker de blå sporene
anno 2000-tallet ikke bare pastellfargede, åpne og undrende,
men også noe blasse. Det er
synd, for slike sammenstillinger
kan ofte få både nytt og gammelt
til å gløde på nye måter.

ASTRID KVALBEIN

Lady Gaga heter egentlig
Stefani Joanne Angelina
Germanotta.
FOTO: AP

Innrømmer
Madonnainspirasjon
C Lady Gaga innrømmer at
hun har hentet inspirasjon fra
Madonna i arbeidet med det
nye albumet.
Mange har sammenlignet
den kontroversielle Lady Gaga med Madonna i yngre dager. Gagas låt «Born This
Way» har blitt kritisert for å
ligne Madonnas sang «Express Yourself » fra 1989.
Til NME forteller Lady Gaga
at Madonna har vært en av
de fremste inspirasjonskildene hennes i arbeidet med det
nye albumet «Born This
Way».
– Jeg tenkte på Madonna
og jeg tenkte på Prince når
jeg skrev låtene. De som hører etter kan dessuten også
høre tysk housemusikk. Whitney Houston var også en av
mine inspirasjonskilder, sier
Gaga.
(NTB)

ARK

Trygve Seim Ensemble
Torsdag 18. august 19.30
Allen Toussaint solo
Lørdag 20. august 19.30
BILLETTER
www.billettservice.no
815 33 133

ANBEFALER

“Sommerens soleklare strandlektyre!
Full av kjærlighet, intriger og spenning
forfører boka deg og tar deg med
tilbake i tid. Orkideens hemmelighet
holder på spenningen fra første til
siste side.” Sigrid, Ark Tromsø

MER INFO
www.oslojazz.no
Send JAZZ START til 1938
for å motta
info om festivalen

15.–20
. augu
st 2011

339,-

minigris.no

UNIVERSITETETS AULA
Charlie Haden Liberation
Music Orchestra med bl.a.
Carla Bley
Onsdag 17. august 19.30

MUSIKK

