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Her finner du også en komplett oversikt  
med utfyllende informasjon om hvert  
enkelt arrangement. For at ditt arrangement 
skal komme med i avisoversikten, må det 
registreres på våre nettsider minst  
tre virkedager før trykkedato.

Tips oss om aktuelle saker på   bergenpuls@bt.no
Bergenpulsansvarlig: Hanne Farestvedt

Mangler ditt arrangement? 
Legg inn informasjon på  
bergenpuls.bt.no

puls

Helge olsen

album. 1982 og Cole faller 
imidlertid aldri for fristelsen til å 
slippe løs det melodiske gitarspil-
let som forsøpler Enos romferd, 
men holder sin jazz ren.

Det er flere  øyeblikk av små 
klangåpenbaringer på denne 
platen, i møter mellom de ulike 
instrumentene, nok til å holde 

på interessen og høre det flere 
ganger. Samtidig er det en fø-
lelse av en annen type tilbake-
holdenhet på denne platen, et 
snev av ydmykhet eller usikker-
het overfor en gjest, noe som gir 
et mer uforløst helhetsinntrykk 
enn på forrige plate. 

Det er kanskje prisen å betale 
for å gå ut av komfortsonen og 

legge ut på ny musikalsk søken, 
men innimellom er det som om 
1982 støtter seg på gamle øvel-
ser, i en trygg og intern kommu-
nikasjon som ikke åpner seg for 
lytteren. Dette albumet virker 
derfor mindre som en fullendt 
reise og mer som en lovende 
start.

God egoisme
musikk jazz
Yaron Herman 
«Alter Ego» 
ACT

1 2 3 4� 5� 6
Fem sterke jazzpersonligheter i for-
rykende samspill

Den israelske pianisten Yaron 
Herman har base i Paris, og gjør 
inntrykk med sin andre utgivelse 
på det tyske plateselskapet ACT. 
Tittelen viser til at dette er musikk 
hvor det selviske, eller snarere 
«egoet», er subtrahert. På denne 
innspillingen mener Herman å 
ha oppnådd en sterkere kontakt 
med sin virkelige kunstneriske 
stemme, og han legger også 
igjen hint til sitt folkemusikalske 
opphav i musikken. 

Tittelens logikk til side – musi-
kalsk sett er dette virkelig solid 
håndverk. Spesielt saksofonis-
tene Emile Parisien og Logan Ric-
hardson står frem som pulseren-
de solister og tilpasningsdyktige 

medspillere. Herman er også 
gledelig oppdagelse: harmonisk, 
rytmisk og teknisk begavet, og 
med en spenstig frasering som 
evner å overraske. 

Kompositorisk er vi plassert i 
et variert, moderne og melodisk 
forankret jazzlandskap – med et 
tait og elegant drivende under-
lag fra bassist Stephane Kerecki 
og trommeslager Ziv Ravitz. Det 
er hele tretten spor på platen, og 
selv om ikke alle går rett hjem, er 
allsidigheten fascinerende, sam-
spillet imponerende og enkelt-
prestasjonene strålende.  

sTepHan Meidell

I drivhuset
musikk klassisk
Marianne Beate Kielland, Nils 
Anders Mortensen 
«Früh» 
Lawo 

1 2 3 4� 5� 6
Glemt sangskatt fra seinromantikken

Sanger av Arnold Schönberg fra 
1899 satt sammen med sanger 
av Alban Berg og Anton Webern 
fra begynnelsen av 1900-tallet: 
At platen heter «Früh», tidlig, er 
ganske passende. For de 25 san-
gene som Marianne Beate Kiel-
land her presenterer, er skrevet 
veldig tidlig i de tre komponiste-
nes karriere. Dette er musikk fra 
tiden før modernismens gjen-
nombrudd, fra før Schönberg 
utviklet sitt 12-tonesystem og før 
han og Berg og Webern ble kjent 
som «Den andre Wienerskole».

Musikkhistorisk sett er «Früh» 
en svært spennende utgivelse. 
Kielland tar oss med tilbake til 
århundreskiftets Wien og fører 

oss inn i seinromantikkens musi-
kalske drivhus. Vi hører hvordan 
inspirasjon fra Brahms og Wag-
ner flettes sammen og skaper 
nye, sære vekster. Og vi hører 
hvordan lied-formatet blir presset 
innenfra og brytes ned i frag-
mentariske, aforismeaktige for-
mer eller utvikler seg til konsen-
trerte musikkdramaer. Kielland 
gir disse glemte sangene liv og 
karakter med sin ekspressive 
mezzo. Og demonstrerer 
sammen med pianisten Nils An-
ders Mortensen at denne perio-
den rommer mye musikk som 
kunne fortjene større oppmerk-
somhet.   peTer larsen

TIRSDAG
n konsert
Orgelmeditasjon med tekstlesning Nykirken 
kl. 11.00.
Sjøboden Sjøboden kl. 19.00.

n scene
CrimePro Improvisasjonsteater Chagall 
kl. 20.00.
«En midtsommernattsdrøm» Teaterkjelleren, 
DNS kl. 19.30.
«Fanny & Aleksander» Store Scene, DNS 
kl. 19.30.
«Drømmebyen» Lille Scene, DNS kl. 11.00.

n litteratur
Bibliotekets klassikerkurs del 

1 Bergen Offentlige Bibliotek 
kl. 19.00.

n barn
Nykirken Åpen barneha-
ge Fredriksbergsgate 4 
kl. 10.00.

Mariakirken Åpen barne-
hage Absalon Beyersgate 1 

kl. 09.00.
«Med Octavia på teateret» Den 

Nationale Scene kl. 09.30.
Åpen barnehage Indre Arne Kvinne- og Familie-
lag kl. 09.00.
«Snødronningen» Store Scene, DNS kl. 16.30.

n eldre
Seniortrim Ytrebygda kirke kl. 14.30.
Torborg Nedreaas – barnet, byen og samfunnet 
i hennes forfatterskap Fana Kulturhus kl. 11.00.
Senioruniversitetet Åsane Storsalen, Arna og 
Åsane Kultursenter kl. 11.00.
Fridalen seniordans Fridalen skole kl. 16.30.
Laksevåg Senioruniversitet: Geologiens 
drama Kultursalen, Vannkanten kl. 11.00.

n møter og foredrag
Food and Fury Bergen Ressurssenter kl. 10.00.
Kritikk og fiksjon av Johanne Nordby Wer-
nø Hordaland Kunstsenter kl. 19.00.
Et liv i ord og toner Biskopshavn kirke kl. 19.30.
Bergen AA-gruppe Welhavens gate 66 kl. 19.00.
AA i Fana Det gule huset, Sesam, Nesttun 
kl. 19.00.

n aktiv
Folkedans-øving med Arnaringen Haugland 
skule, Ytre Arna kl. 20.00.
Fysak Allaktivitetshus Slettebakken kl. 10.00.
Vannkanten Badeland Vannkanten kl. 10.00.
Sentralbadet Nøstet kl. 09.00.
Iskanten Vestkanten kl. 10.00.
Bergen seniordans Fridalen skole kl. 18.30.
Bergen seniordans Haukelandshallen kl. 13.00.
Byfjellstrimmen Bergen Turlag Tipptue – Store-
diket–Munkebotn kl. 18.00.

n annet
Kaffekurs Bergen Kaffebrenneri kl. 18.00.
Lindy Hop – Nybegynnerkurs Asylbarnehagen 
kl. 19.00.
Leksehjelp Røde Kors-huset kl. 16.00.

n utstilling
Høstutstilling Galleri Bekkjarvik kl. 17.00.
Dissonans Norsk Trikotasjemuseum kl. 11.00.
Knut Henrik Henriksen – Echoes Utenfor Bergen 
Kunsthall
ABC-kunstgruppe Fana Kulturhus kl. 12.00.
Eli Veim – Mellom Lys og Skygge Galleri Giga, 
Stord kl. 11.00.
Sveinung Iversen, maleri/grafikk Galleri Allmen-
ningen kl. 11.00.
Augon Johnsen, maleri Galleri Parken kl. 12.00.
Naturens mangfold Galleri Utsyn kl. 08.30.
Ingrid Froli og Elisabeth Maartmann-Moe  
Glesvær Kafe kl. 10.00.
Material Information – Norske kunsthåndverke-
res Temautstilling 2012 Permanenten kl. 11.00.
Real Life Stories Bergen Kunstmuseum kl. 11.00.
Toner i tråd – Åse Eriksen Hordamuseet 
kl. 12.00.

IMPrO: 
de driver med  

teatersport i langt  
format – improgruppen 
Crimepro går på scenen 

på Chagall  
kl. 20 i kveld.

ÅTTITALLSKAMERATER: Nils Økland, Øyvind                   Skarbø og BJ Cole fra Nattjazzens åpningskonsert i Korskirken tidligere i år. 1982-konstellasjonens siste medlem, organist Sigbjørn Apeland, er utenfor bilde-
kanten.  
 FoTo: Vegar Valde


