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tian      Tetzlaff gjør gamle fordommer om Robert Schumann til skamme på denne CD-en.  arKiVFoTo: Tor g. sTenersen, aFTenposTen

sjonens hete», skrev Schumann i 
sin dagbok mot slutten av livet. 
Og tilføyde at han hadde utviklet 
en «helt ny komposisjonsmåte» 
fra 1845 og fremover.

Denne nye, mer rolige og 
formbevisste komposisjonsmå-
ten var blant annet et resultat av 
Bach-studier. På platen spiller 
Andsnes og partnerne et arran-

gement av hans kontrapunktiske 
øvelser i Bach-stil. Og føyer på 
denne måten enda en nyanse til 
bildet av den sene Schumann.

Til påskeuken
cd klassisk
Kjell Mørk Karlsen:  
«St. Luke Passion» 
Tor Grønn orgel  
Magnar Mangersnes, dirigent 
Bergen Domkantori 
Lawo
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Fritonal kormusikk uten større over-
raskelser

Komponisten Kjell Mørk Karlsen 
har lenge hatt gode støttespil-
lere og musikalske advokater i 
Bergen Domkantori og dirigen-
ten Magnar Mangersnes. Karl-
sen skrev sin Johannespasjon til 
Domkantoriets 20-årsjubileum 
tilbake i 1992, og de spilte den 
senere inn for Simax. Hans Lu-
kaspasjon fra 2006 som musi-
kalsk sett ligger i forlengelse av 
dette verket, ble fremført i Dom-
kirken ved påsketid i 2009. Den 
foreligger nå på platemerket 
Lawo i et opptak som er gjort 

samme sted et par måneder 
senere. Nils Ole Oftebro resite-
rer lidelseshistorien fra Lukase-
vangeliets kapittel 22 og 23 ak-
kompagnert av Tor Grønn på 
orgel, og koret kommenterer 
tekststedene med en serie latin-
ske hymner. Tonespråket er for-
siktig fritonalt med assosiasjo-
ner i retning av russisk-ortodoks 
kirkemusikk og gregoriansk kor-
sang. Musikalsk sett byr ikke 
verket på de store overraskel-
sene, men Domkantoriets arti-
kulasjon og klang er, som van-
lig, imponerende.  

peTer larsen

Alt-i-ett
cd elektronika 
Okavango 
«Phonogene» 
Hecca/Musikkoperatørene

1 2 3 4 5 6

Amisiøs sjangerformering

Okavango er oppkalt etter ver-
dens største innenlands delta, 
og lager musikk hvor alle sjan-
grenes sedimenter samles til ett. 
Gjennom åtte spor kombineres 
ambient trompet med tette me-
tallgitarer og ukulele blir satt 
opp mot jazzsaksofon og skjev 
ringmodulert bass. 

Jørgen Raknes, Ole Kristian 
Wetten, Bård Torstensen og Tom 
Rudi Torjussen er hjernene bak 
den altoppslukende musikken, 
og de lykkes delvis i sin ambi-
siøse sjangerformering. Det hele 
går i et langt mer bedagelig 
tempo enn for eksempel sjan-
germasochistene i Fantomas, og 
kanskje grunnen til at det ikke 

treffer helt mål, er at det ikke er 
sinnssykt nok. De tar ikke skrittet 
helt ut, men lusker seg likevel til 
tider inn på stier som leder til 
nymusikalske skattkamre. 

«Phonogene» er en plate 
med sterke musikere og mye 
vilje til utforskning – men som til 
tider prøver litt for iherdig å 
blande olje og vann.

sTepHan  Meidell

n konsert
Piggtrådfestival 32 elevband spelar surfehits. 
Garage kl. 17 og 19. 
Hilde Annine Hasselberg Eksamenskonsert, 
sang. Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet kl. 18.
Kveldstoner i en åpen kirke Barbro Husdal, sang, 
Karsten Dyngeland, orgel. Storetveit kirke kl. 19.
Vårtrall Sangstudenter fra Griegakademiet. Gun-
nar Sævigs sal, Griegakademiet kl. 19.
Columbi Egg Berit Opheim Versto, Åsne Valland 
Nordli, Benedicte Maurseth og Sigbjørn Apeland. 
Augustin Hotell kl. 19.30.
Eikanger-Bjørsvik/EB-junior Dirigenter: Reid 
Gilje og Magnus Brandseth, solist: Endre Rydland 
Vetås. Knarvik kl. 19.30.
Madam Felles Nystemte Et tilbud til unge 
musikere, nye band og låtskrivere. Madam Felle 
kl. 21.

Gammelpopens venner Banco Rotto 
kl. 22.

Tone Lise Moberg Dyvekes 
Vinkjeller kl. 21.

n klubb
Reggae Fever Barfot kl. 22.
Think Twice Metro Bar & 
Nightclub kl. 22.

Dubstep The Scotsman 
kl. 23.

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

Peder Påske DNS, Store Scene kl. 19.30.
Historien om Roar og June Studentteateret 
Immaturus. Det Akademiske Kvarter, Tivoli  
kl. 19.30.
Standup Bergen - klubbkveld Rick’s kl. 21.

n litteratur
Boksalong Elin Skaar samtaler med Bernt 
Hagtvet i anledning Skaars nye bok. Bergen  
Ressurssenter for Internasjonal Utvikling kl. 15.
Grete Kleppen Blå fuge for far min. Litteratur-
kveld med Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
ved UIB. Studia, Studentsenteret kl. 18.
Krimkveld Jørgen Jæger leser. Holbergstuen 
kl. 19.
Fra Bedehusland til Kristenhippieleir Didrik 
Søderlind snakker om sin bok «Kristen-Norge: 
En oppdagelsesreise». Det Akademiske Kvarter, 
Teglverket kl. 19.15.
Helt kriminelt Gunnar Staalesen presenterer 
debutantene Jørgen Brekke og Kurt Hanssen. 
Jørgen Gunnerud leser og snakker om sin siste 
bok. Femte i Andre kl. 20.
Slippefest, Replikk Tidsskriftet Replikk slipper sitt 
siste nummer med tema transport. Landmark 
kl. 20.

n eldre
Bergen Senior Bowlere Sandsli Bowling kl. 11.
Onsdagsdans Danckert Krohn seniorsenter 
kl. 13.
Åsane Seniordans Åsane kultursenter kl. 16–21.
Pensjonisttreff Arna og Langedalen pensjonistfo-
rening. Friborg kl. 17.30.
Dans for godt voksne Eidsvåg kulturhus kl. 18.

n møter og foredrag
Senioruniversitetet i Bergen Fjellklatrer Jarle 
Traa: Ekspedisjonen til Mount Everest. Konsert-
paleet kl. 11.
Utdanning for frigjøring Foredrag om frihet: 
Frank Aarebrot, m.l. Jussbygget, Dragefjellet 
kl. 17.
Temaforedrag Kloster og kunnskap og Bysants 
og Norden. De Kulturhistoriske Samlinger, Ber-
gen Museum kl. 19.
Cercle Littéraire Alliance Française. Vågsallmen-
ningen 12.

n annet
Prøvesynging Den Nye Opera i Bergen. Grieg-
hallen, Griegsalen kl. 14.30–22.
Kveldsretreat Diakonissehjemmet Haraldsplass 
kl. 18–21.
Sahaja Yoga Fana kulturhus kl. 20.
Allmenn quiz Bien Bar kl. 20.30.
Rock- og ilmquiz  Inside Rock Cafe (Hinsides) 
kl. 21.

n utstillingsåpning
Maputo: A Tale of One City Presenterer åtte 
kunstnere som på ulikt vis forholder seg til byen 
og dens komplekse identiteter. Stord Kulturhus.

 
ANBEFALING: 

Fodne ho svara stilt 
– gamle folketoner fra 
Hardanger på Columbi 
egg. sang, hardingfele 
og trøorgel, augustin 

Hotell kl. 19.30.
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