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t     av Grete Pedersen (til h.) imponerer med en fantastisk klang, presis intonasjon og vokal renhet, mener BTs anmelder.  ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN

MELANKOLIEN er alltid en følges-
venn i norske folketoner. Det kan 
være naturlig nok når de handler 
om sorgtunge hendelser som  
å bli bergtatt eller miste sin 
kjære. Men munterheten får 
ikke ta overhånd når det kalles  
til bryllupsfest heller, noe brude-
marsjen fra Valsøyfjord er et  
strålende eksempel på. 

«White Night» er en reise i 
musikalsk skjønnhet, men sam-

tidig hviler det en foruroligende 
stemning over reisen. Denne 
dobbeltheten i norsk folke- 
musikk har solistkoret, solistene 
og dirigenten tatt veldig int 
hånd om.   

Det norske solistkoret, ledet 
av Grete Pedersen siden 1990, 
er en sentral aktør i norsk mu-
sikkliv, ikke minst gjennom sin 
vilje til å urfremføre norske kom-
ponister. På denne platen impo-

nerer koret, med en fantastisk 
klang, presis intonasjon, vokal 
renhet og en evne til å variere 
med virkemidlene som skaper 
en svært dynamisk kor-plate. Det 
er en ren nytelse å lytte til og kan 
stå som en referanseinnspilling 
når andre kor skal ta for seg 
både tradisjonell og yngre folke-
musikk.  

OLAV GORSETH

Lengsel og  
lidenskap
cd klassisk
Rune Alver, klaver 
«Blaue Blume» 
Lawo
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Rune Alver med overbevisende 
Schumann-tolkning 

Schumanns Fantasie op. 17 er 
tilegnet Liszt – som mente den 
var uegnet til offentlig frem- 
førelse. Rune Alver deler ikke 
denne bekymringen. På hans 
nye plate får stykket en over- 
bevisende tolkning som under-
streker de ville, forrevne kvalite-
tene som trolig ikk Liszt til å 
betenke seg i sin tid. Her er erke-
romantisk lengsel og lidenskap, 
ruiner, fragmenter og ironi – alt i 
inslipt musikalsk formulering. I 
førstesatsen holder Alver spen-
ningen oppe gjennom alle bølge-
bevegelsene helt frem til det av-

sluttende Beethoven-sitatet. Og 
han får int frem motsetningen 
mellom den ville Florestan og 
den milde Eusebius i de to føl-
gende satsene der Schumann 
karakteriserer sin splittete per-
sonlighet. Det er mer romantikk 
på platen – to melankolske styk-
ker av Chopin, hans Mazurka op. 
6 nr. 1 og Balladen i Ass-dur op. 
47. Og som avslutning Torstein 
Aagaard-Nilsens Blue Traces – et 
stemningsfullt stykke samtids-
musikk som passer int inn i den 
romantiske sammenhengen.

PETER LARSEN

Solid stringswing
cd jazz
Jazzbanditt 
Nilsen/Breistein/Stemkens/Skrove 
Hot Club Records

1 2 3 4 5 6
Sterkt håndverk, og antydninger til 
nytenkning.

De unge jazzbandittene Stian 
Våden Nilsen (gitar), Knut  
Bendik Manger Breistein (gitar), 
Egil Stemkens (bass) og Gaute 
Skrove (iolin) er ute med sitt  
debutalbum på det norske 
stringswingselskapet Hot Club 
Records – og med kriminelt vel-
utviklede ferdigheter raner de 
med seg store deler av jazzhisto-
rien med variert låtmateriale.

Ikke alt er like iørefallende, og 
den friskeste musikken er den 
som driver seg lengst bort fra sitt 
tradisjonelle ankerpunkt, som  
f.eks. «Gitaren til Naguines Ekte-
mann», hvor Nilsen leverer mo-
derne, spennende frasering som 

beveger seg i en mer dagsaktuell 
retning. En halvfunky «Giant 
Steps» og halsbrekkende «Che-
rokee» kunne gjerne veket plass 
for mer egenkomponert mate-
riale, men kvartetten viser i alle 
fall at de behersker utfordrende 
materiale uten problemer.

Selv om stringswing er tradi-
sjonsbundet musikk, hadde det 
vært moro om Jazzbanditt 
hadde tatt den med seg i litt 
nyere retninger. 

STEPHAN  MEIDELL

n konsert
Garasjekonsert Brannmuseet, Arna brannstasjon 
kl. 17.30.
Før NM-konsert Sandvikens Ungdomskorps, 
Alvøens Musikkforening, Åsane Musikklag. 
Åsatun kl. 18.
Vårkonsert Elevkonsert. Steinerskolen Paradis 
kl. 19.
Kveldstoner i en åpen kirke Storetveit kirke 
kl. 19 - 19.30.
Bergen Beat Club Samsara + Lubeck. Nøste-
boden kl. 20.
Hot Club de Norvége Ludvig Bar - Hotel Neptun 
kl. 20.
Gammelpopens venner Banco Rotto kl. 22.
Bergen Kammerkor/Follese Mannskor Håkons-
hallen kl. 19.30.

n klubb
Klubb Kvilestove DJ Rolv Bergensen. Café Opera 
kl. 20.

Timba night DJs Casino & Charanga. Calibar 
kl. 20.30.

Reggae Fever Diverse DJs. Barfot 
kl. 22.

Think Twice Metro Bar & Night-
club kl. 22.
Dubstep The Scotsman kl. 23.

n scene
Winter Guests/Alan Øyen Logen 

Teater kl. 19.
Et bedre sted DNS Lille scene kl. 19.

Samtidsdans Det Akademiske Kvarter, 
Teglverket kl. 19.15.

Peder Påske DNS, Store Scene kl. 19.30.
Klubbkveld Standup Bergen. Christer Torjussen, 
Pål Rønelv, Phillip Freen, Tomas Nesse, Grim 
Moberg. Rick’s kl. 20.

n litteratur
Marvin Halleraker Lanserer barneboken «Fred-
dy». Bergen Kunstmuseum, Stenersen kl. 17.
Hva er medisin? Forfatter og professor Edvin 
Schei svarer. Bergen offentlige bibliotek kl. 19.

n barn
Vilvite  Marineholmen kl. 09 - 15.
Ablegøyer Familieaktivitetssenter. Fanatorget 
kl. 10 - 20.
Baluba Familieaktivitetssenter. Nyborg, Åsane 
kl. 10 - 20.
Blå jakt 5 år. DNS Småscenen kl. 17.

n eldre
Bergen Senior Bowlere Sandsli Bowling kl. 11.
Shantykoret Cape Horn Danckert Krohn senior-
senter kl. 11.30.
Onsdagsdans Danckert Krohn seniorsenter kl. 
13 - 14.30.
Åsane Seniordans Åsane kultursenter kl. 16 - 21.

n møter og foredrag
Senioruniversitetet i Bergen Avd. overlege Tor 
Jacob Moe - Må den eldre være deprimert? 
Konsertpaleet kl. 11.
Festspillforedrag Senioruniversitetet i Fyllings-
dalen. Festspilldirektør Per Boye Hansen. Sælen 
Kirke kl. 11.15.
Selskapet til vitenskapenes fremme Professor 
Dieter Røhrich. De Kulturhistoriske Samlinger, 
Bergen Museum kl. 19.30.

n aktiv
Dagens tur I Fløyen-Jordalskaret-Eidsvåg. Tung. 
Bergen Turlag, seniorgruppen. Fløibanen øvre 
stasjon kl. 10 - 23.58.
Dagens tur II Stend-Hordnes-Stend. Lett. Bergen 
Turlag, seniorgruppen. Nesttun term., linje 62. 
kl. 09.37.

n annet
Akvariet Nordnesbakken 4 kl. 10 - 18.
Handarbeidstreff Osterøy Museum kl. 12.
Bergen brettspillklubb Nordnes Bydelshus kl. 
17.30 - 22.30.
Radio Elvetun Elvetun Ungdomskulturhus kl. 
18 - 23.
Håstein Pro 12-16 år. Håstein skole kl. 18 - 22.
Urban Jungle Åpent ilmverksted, 13-26 år. 
Vitalitetssenteret på Møhlenpris kl. 18.
Snutt medieverksted Ungdomshuset 1880 kl. 18 .
Fortellerkafé Café Sanaa kl. 20.
Allmenn quiz Bien Bar kl. 20.30.
Pop quiz Med Atle Nielsen. Madam Felle kl. 21.
Rock- og ilmquiz nside Rock Cafe (Hinsides) 
kl. 21.

 

ANBEFALING: 
Festspilldirektør Per 
Boye Hansen frir til  

seniorene i Bergen Vest. 
Sælen Kirke kl. 11.15.


