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Gjenskapte Beatles-innspilling
Musikere som Sterophonics og Mick Hucknall gikk
tirsdag i studio for å prøve å gjenskape den ti timer
lange innspillingen av Beatles-debutalbumet «Please
Please Me». Albumet ble spilt inn11. februar1963, og
det er i anledning 50-årsjubileet at nåtidens stjerner
samlet seg i Abbey Road-studioet i London – mens
BBC Radio 2 sendte direkte, melder BBC selv.

Progressiv(e) folk

Durkdrevne musikere med keltisk/
fransk musikk blir når kanadiske Le
Vent Du Nord inntar Trøndelag denne
uka. I kveld spiller de i Dampsaga kulturhus i Steinkjer (kl. 20), mens Dokkhuset
i Trondheim får besøkt av kvartetten
onsdag kl. 20.

fenger fortsatt

Skråblikk
på
Beethoven
En innspilling som viser
hvilket nivå enkeltmusikere i
Oslo filharmoniske orkester i
realiteten er på.

Beethovens
musikk er en
uuttømmelig
kilde. Det
skyldes blant
annet betydningen av
den frie improvisasjon og
den gjennomtenkte bruken
Beethoven
av den. Det er
Oslo Philharmo- dette som
nic Chamber
gjennomsyrer
Group
denne innWoodwind Trios
spillingen
som tilsynelatende består av
perifere og mindre betydelige
verker fra Beethovens side.
Likevel greier Per Flemstrøm
på fløyte, Leif Arne Pedersen
på klarinett, Per Hannisdal på
fagott, Elise Båtnes på fiolin,
Henninge Båtnes Landås på
bratsj, Bjørn Solum på cello og
Gonzalo Moreno på piano å
gjøre denne musikken energisk, gripende og dermed
betydningsfull.
Men i tillegg er de i stand til
å avsløre et par hemmeligheter
som Beethoven selv benyttet
seg av. Det ene er trio-formatet, som danner selve stammen i hans musikalske oppvekst med far og søster som
medmusikanter, og det andre
er bruken av variasjonssatsen.
For det dreier seg om tre trioer
fra ulike faser i Beethovens
tidlige liv og med ulike besetninger, men som alle har en
variasjonssats som en dominerende del. Selv i Trio i G-dur
(uten opusnummer 37) for
fløyte, fagott og klaver, viser
Beethoven at han som femtenåring kunne hamre fast et
budskap med musikalsk overskudd og å se det fra en rekke
forskjellige sider. Det samme
gjelder Trio op.11 for klarinett,
cello og klaver og Serenade op.
25 for fløyte fiolin og bratsj.
Alle disse tre verkene viser
hvordan variasjonsteknikken
danner sammenheng i verket,
noe som går langt utover varsiasjonssatsen som form, og
som snarere kjennetegner
Beethovens symfonier mer
enn noe annet. Tretallet, peker
på den annen side på utviklingen, nemlig hvordan et
tema går over i sin motsetning
for så å la de to forenes. Denne
innspillingen viser at dette til
sammen skaper et overskudd
av musikalsk liv.
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Kuranstalten: Scenografi og kostymer i operaen spiller på Fellini. Her skal det hellige kildevannet berge don Giovanni fra alle hans kvaler, men
hvordan går det med ham? Han møter nye, vakre kvinner, uansett tid og sted.

Fellini på kino
På Nova kino tirsdag 26.
februar kl. 20.45 blir det
mulighet for gjensyn med
Federico Fellinis «8 » fra
1963.
Forestillingen er et samarbeid
mellom Cinemateket, Kosmorama og Trondheim symfoniorkester Premieren på «Don Giovanni» i Olavshallen er søndag
3. mars,
Den kryptiske tittelen «8 ½»
antas å være noe så prosaisk
som at dette var Fellinis film nr.

åtte og en halv (noen filmer
hadde vært samarbeidsprosjekter). Filmen regnes for å være
selvbiografisk. Marcello Mastroianni har rollen som den
nedtrykte filmregissøren med
kvinnetekke og arbeidssperre, i
lett absurde settinger, mellom
ulike kvinnetyper, mellom drøm
og mareritt, mellom selvpisking
og forløsning. Blant kvinnerollene i filmen finner vi skuespillere som Claudia Cardinale og
Anouk Aimee.

Sliten
forfører:

Regien i TSO
Musikkteaters
«Don Giovanni» hviler
på det mytiske
og tidløse ved
don Juan. Don
Giovanni og
donna Elvira er
Mozarts utgaver av Fellinis hipstere
anno 1963,
Marcello Mastroianni og
Anouk Aimee.
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