Vil forny
CD SALME/VISE

Torstein Sødal & Kristiansand
symfoniorkester
Jul i sør
Sødal/Warner Music

Sørlandsjul
Torstein Sødal har holdt 260
julekonserter på sju år, så det var
vel på tida at det kom ei juleplate
også.
På kjente juletravere som «Deilig er jorden», «O helga natt»,
«Stille natt» og «Kimer i klokker», tilfører Sødal det lille ekstra.
Mannen har i tillegg til en usedvanlig velklingende og bærekraftig stemme, flust med nerve og
innlevelse.
Kristiansand symfoniorkester topper lista over de andre bidragsyterne fra Sørlandet. Her inngår
også fem lokale kor. Gjestevokalistene Maria Arredondo, Anne
Takle, Ingrid Grøvan, Kim André
Rysstad og Espen Grjotheim gjør
jobben, men hvorfor i all verden
måtte en stemmebegavelse som
Sødal ha med så mange andre
solister?
OLAV SOLVANG

CD SALME/VISE
Martin Alfsen/Reflex
og gjestesolister
Rett hjem til jul
Mudi

Variert og trivelig
Martin Alfsen og koret Reflex har
sammen med gjestesolistene
Bjøro Håland, Solveig Leithaug
og Synnøve Alfsen, laget ei variert
juleplate. Det er julestemning og
påminnelser om julas budskap,
presentert i vise- og salmeform.
Ingen forsøk på å være nyskapende, men her fungerer det kjente og
kjære bra.
Bjøro Håland synger fremdeles
nesten som Jim Reeves, men
«Snøkrystaller» blir i seigeste laget. Countryartisten kommer mer
til sin rett på «Deilig er jorden».
Alfsens nye «Når lysene slukkes»,
er en liten perle. Flott presentert
av Christer Mørkved og Linn Røen
i Reflex.
OLAV SOLVANG

side

CD KLASSISK

Yuletide
Vox Humana og Oslo Gitarensemble, dirigent Dag Jansson
Verk av Britten, Poulenc, Durufle,
Andrew Smith, Reger og Magnar
Åm
Quattro QCD 2009

Gitar i harpens rolle

CD KLASSISK

To Whom We Sing
Kammerkoret Nova
Lavvo Classics/ Codaex

Yuletide er gammelengelsk og kan
oversettes så enkelt som mulig; til
det vi kaller juletid. Ordet favner
i tillegg til den kristne julehøytiden også vintersolhverv og håp
om lysere tider. Vox Humana og
Oslo Gitarensemble presenterer et spennende program med
Benjamin Brittens A ceremony of
Carols som stammen. Med gitarer
i harpens rolle (og i en versjon for
blandet kor) er dette blitt en ny anskuelse og en velklingende versjon
av det kjente verket. Minst like
spennende er Magnar Åms nye arrangementer av blant annet «Mitt
hjerte alltid vanker» som i sin litt
mer krevende form tilfredstiller de
som ikke bare er ute etter å høre
julesangene slik de alltid har vært.
De besnærende akkordene henger
der som utradisjonell julepynt, i all
sin klanglige prakt.
LARS O. FLYDAL

Korfryd

CD SALME/VISE

CD SALME/VISE

CD VISE/POP

Skreddersøm

Queen Carole

Med «Aks av gull» overbeviste
Kjell Inge Torgersen både Sting
og norske lyttere om at han var
kapabel til å oversette og fremføre
Sting i særegne tolkninger. I to år
har han nå gitt julekonserter i Stavangers Bispekapell. Med CD-en
Julelegender beviser han igjen sikker musikalsk teft med sine tolkninger av kjente sanger. Dessuten
gjør han noe så selvfølgelig som å
oversette amerikanske juletravere
som «Have Yourself a Merry Little
Christmas» og «Christmas Song».
Det er i møte med dette croonermaterialet og enkle viser som «Det
lyser i stille grender» at Torgersens
stemme kommer helt til sin rett.
Arrangementene er skreddersydd
til Torgersens intime henvendelse.
ARNE GUTTORMSEN

Det lyder Carole King fra første
takt. Å gjøre en jule-CD ble lett for
henne da datteren Louise Giffon
ble foreslått som produsent. Hun
har også signert flere av sangene.
På «Christmas In The Air», skrevet
av datter og sunget av mor, risikerer gangen rundt juletreet å løsne
i alldans. Stemmen til den snart
60 år gamle bestemoren holder
støtt, hun kan fortsatt presse den
som ei ungjente. King tar også
med en ni-armet lysestake og en
chanukabønn. Da jakten ble satt
inn etter en latino-julesang, ble de
for kristne for henne, så hun fikk
skrevet en ny med juleparadiset på
stranda.
ARNE GUTTORMSEN

Mamas Garden
Desember
MTG Productions

Triosødme
Om du går rett på «Nordnorsk
julesalme» hører du søskenharmonier på sitt beste. Slik vellyd
oppstår mellom Ingvild, Håvard,
og Dag Arnold Gryting som har
musisert sammen siden barndommen.
Gjesteartist på gåsehudballaden
«I den kalde vinter» er Åge Stein
«Wigwam» Nilsen. Forbilledlig
er trioens vilje til å finne andre
julesanger og skrive nye. Når de
likevel synger klassikere som «Deilig er jorden» og «O helga natt»,
gjør de det enkelt sjarmerende.
Hør bare på den engelske juleklassikeren «Bryt ut i sang» som ofte
pumpes opp med kor og orkester.
Her er det gitar, tre søsken og
Frank Brodahl fløyelhorn.
ARNE GUTTORMSEN
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Kammerkoret Nova synger så purt
og klangfullt at det er en fryd. Og
når en av koristene trer fram i en
solo, hører du hvilket stemmemateriale klangen består av. Hva skal
et kor på dette nivået gjøre for å
heve seg enda et hakk?
Koret har valgt å engasjere to
komponister til å nyarrangere
klassikerne. Ved å la engelske Andrew Smith arrangere de norske
sangene, og omvendt la Ola Gjeilo
arrangere de engelske, oppnår de
en kryssbestøvning.
Ole Gjeilo har lett fram hver sangs
karakter og underbygger den gjennom sine utsøkt lydmalende arrangementer. Smiths tilnærming
er mer å løfte sangene opp i store
arrangementer uavhengig av utgangspunktet. Det gjør at den enkle visa «Det lyser i stille grender»
vokser ut av formatet. Men du
verden for en helhet!
ARNE GUTTORMSEN

Kjell Inge Torgersen
Julelegender
daWorks Records/
Musikkoperatørene

Carole King
A Christmas Carole
Hear Music / Universal
HEAR33162.2

CD JAZZ

Michel Legrand & div. artister
Noël! Noël!! Noël!!!
Universal Music

Full rekke
Las Vegas-jul med storbandblæst:
Michel Legrand byr på stint orkester og sløye solister der Jamie
Cullum, Rufus Wainwright, Carla
Bruni og Iggy Pop er plakattoppene. Sangene er de kjente som surrer og går fra butikkhøyttalerne, og
Harry Connick juniors juleparade
fra noen år tilbake, har fått en sterk
konkurrent med denne utgivelsen.
Om det da ikke blir for mye fett
flesk. Alle sangene bygges ut i
brede orkesterarrangementer der
det skjer noe hele tiden – som i et
helamerikansk juleshow. Så stort
at det er bare er å holde på nisselua.
ARNE GUTTORMSEN

Presentasjon: Randi Hegle

