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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: Harald espeland

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

puls

              peTer larsen

SPILL OG DANS: To aktuelle plater presenterer       denne uken komponister som i etterkrigstiden utforsket det norske i musikken. Pianist Rune Alver tar for seg komponist Johannes Midelfart Rivertz.  
 arKiVFOTO: Vegar Valde

delene sammen på nye måter. 
Vi får et inntrykk av denne  
arbeidsformen i Duo for fiolin og 
bratsj (op. 23) som nå foreligger 
på plate for første gang.

EggE startEt å skrive duoen i 
1945, men den fikk først sin  

endelige form på femtitallet. Det 
er et verk av langt mer  
«abstrakt» karakter enn de to 
andre på platen, et verk preget 
av svevende tonalitet og disso-
nantisk linjespill med passasjer 
som gir assosiasjoner til Fartein 
Valen, Klaus Egges lærer. 

Ved urfremføringen i 1959 ble 
duoen sterkt kritisert av anmel-
derne, men hørt i dag, i Tor 
Johan Bøens og bratsjisten  
Bénedicte Royers flotte tolkning, 
er det kanskje dette verket som 
virker sterkest på den nye platen.

Drømmelag
musikk jazz
radio.string.quartet.vienna 
«Posting Joe – Celebrating Weather 
Report–Live» 
ACT

1 2 3 4� 5� 6
Gode værmeldinger fra Østerrike

Den østerrikske strykekvartetten 
radio.string.quartet.vienna har 
gjennom flere utgivelser vist seg 
å være et usedvanlig allsidig og 
virtuost ensemble. De er aldri 
redde for å trå inn i nye  
musikalske landskap, og når de 
med «Posting Joe» hyller den  
avdøde komponisten, musike-
ren og landsbroren Joe Zawinul 
– for mange best kjent fra  
fusionbandet Weather Report 
– sparer de virkelig ikke på  
kruttet.

Bernie Mallinger (fiolin), 
Igmar Jenner (fiolin), Cynthia 
Liao (bratsj) og Asja Valcic 
(cello) utgjør et drømmelag. 
Arrangementene, gjort av  
Mallinger, Jenner og Johannes 

Dickbauer, klarer å hente ut et 
bredt spekter av klanger i både 
ensemblet og komposisjonene, 
selv om hiten «Birdland» lider 
noe av en typisk, oppstyltet jazz 
møter klassisk-sjargong. Ryt-
misk er kvartetten glimrende, 
og det er inspirerende å høre 
hvordan buene skaper perkussiv 
ekstase på det sterke  
avslutningssporet «Volcano for 
hire». En låt kan fort bevege seg 
fra delikat strengestryk til  
ekstatiske utblåsninger, og de 
fire musikerne skaper sammen 
en intensitet som parerer 
Weather Report på sitt aller  
heftigste. sTepHan Meidell

Ren nytelse
musikk jazz
Steinar Raknes Quartet 
«Live In Tokyo» 
Reckless Records

1 2 3 4� 5� 6
Fantastiske opptak fra Japan

Bassisten Steinar Raknes er en 
mangfoldig herre. Hans  
musikalske prosjekter spenner 
fra solobass til duoformat  
(Skaidi) og gruppespill med The 
Core og Urban Connection. Men 
kan hende er han som aller 
mest interessant med sin egen 
kvartett. 

Med «Live in Tokyo» får vi en 
utsøkt samling låter fra bassis-
tens hånd, presentert sammen 
med barytonsaksofonist John 
Pål Inderberg, pianist Erlend 
Slettevold og trommeslager 
Håkon Mjåset Johansen. 

Raknes-kvartetten lener seg 
mot latinsk inspirasjon, som på 
deres første utgivelse «Tangos, 
Ballads and More», men de står 
samtidig solid plantet i de  

fineste bop-tradisjoner fra  
amerikansk jazz. 

Noen sprelske innfall får vi 
også, som Inderbergs  
«snakking gjennom saksofon»-
triks. 

Men først og fremst er dette 
elegant, vakker og stemnings-
full jazz. Tradisjonell i form,  
kanskje, men løftet til store  
høyder av flotte melodier og 
strålende spill, enten det er som 
enkeltmusikere eller ensemble.

Kvartetten er vel verdt å få 
med seg på plate og garantert 
en fest på konsert. 

OlaV gOrseTH

TIRSDAG
n konsert
Ny Musikk Bergen presenterer Lucio Capece/Les 
Trotteuses Landmark kl. 20.30.
Åpen kirke med orgelresitasjon Nykirken kl. 11.
Killer Queen – Worldwide Tribute Band Of the 
Year Grieghallen AS kl. 20.00.
Bergen Bonanza Chagall kl. 21.00.

n klubb
Wineyard Garage kl. 21.00.

n scene
eXpress – En danseavis Tivoli, Det Akademiske 
Kvarter kl. 19.00.
Bare Moro Impro Ole Bull Scene kl. 20.00.

Kalenderpikene Den Nationale Scene 
kl. 20.00.

n filmklubb
«Hård Klang» Cinemateket 
USF kl. 21.00.
«Margaret» Cinemateket 
USF kl. 18.00.
Doc Lounge: «The Pirate 

Bay Away From Key-
board» Østre kl. 19.00.

n litteratur
Kritisk kvartett Litteraturhuset kl. 19.

Kåre Valebrokk. En god story Litteraturhuset i 
Bergen kl. 19.00.
Forfatterforelesning: Merete Lindstrøm Bergen 
Offentlige Bibliotek kl. 19.00.

n barn
«Ut av det blå» DNS, Teaterkjelleren kl. 09.30.
«Pippi Langstrømpe» Store Scene, DNS kl. 17.
Mariakirken åpen barnehage Absalon 
Beyersgate 1, kl. 09.00.
Nykirken åpen barnehage Fredriksbergsgate 4, 
kl. 10.00.
Hjernen – temautstilling på VilVite VilVite kl. 09.
Salem åpen barnehage Salem Konferansesenter 
kl. 10.00.
Fabulus – hjernekrumspring og hjertepiruet-
ter Lysverket, Bergen Kunstmuseum kl. 13.00.
Åpen barnehage Indre Arna Kvinne- og Familie-
lag kl. 09.00.

n eldre
Direktør Ottar Mæstad, CMI, «Når de fleste  
fattige ikke lenger bor i fattige land, hva gjør vi 
da med bistanden?» Åsane Senter kl. 11.00.
Seniortrim Ytrebygda kirke kl. 14.30.

n møter og foredrag
Verdens stemmedag på Griegakademiet Gunnar 
Sævigs sal, Griegakademiet kl. 14.00.
State Terror in Mexico: drugs, migration, and 
human rights Maos, Det akademiske Kvarter 
kl. 19.00.
Frokost, Frank og fred og sånn Studia, 
Studentsenteret kl. 09.00.
Hansa Bryggeri på Kalfaret – en fotografisk 
reise i Hansas historie Bergen Byarkiv kl. 19.00.
EU som fredsprosjekt før og nå Bergen 
Maskinistforening kl. 12.00.
Temakveld Bønes kirke kl. 19.30.
Performancebad: Staging subjects and  
objects Hordaland kunstsenter kl. 19.00.
Bergen AA-gruppe Welhavens gate 66 kl. 19.00.
Upop: Tittel kommer senere Teglverket, 
Kvarteret kl. 18.00.

n aktiv
Arnaringen – folkedans Haugland skule kl. 20.
Bergen seniordans Haukelandshallen kl. 10.30.
Turbo treningssenter for ungdom og unge 
voksne med fysisk funksjonshemming Turbo, 
Solheimsgaten 9 kl. 16.00.
Bergen seniordans Fridalen skole kl. 18.45.
Vannkanten Badeland Vestkanten kl. 10.00.

n annet
Rosetrivsel på Vestlandet – teoretisk innføring før 
praktisk kurs Fana Kulturhus, Nesttun kl. 19.30.
Workshop i videokunst Østre kl. 10.00.
Rullebandproduksjon Østre
Alliance Française: «Parlons français!» Baren, 
Grand Hotel Terminus kl. 19.00.
Lindy hop – nybegynnerkurs Asylbarnehagen 
kl. 19.00.
Italienskkurs Fastings Minde kl. 18.00.

PIratE 
BaY: regissør 

simon Klose svarer på 
spørsmål under visningen 

av dokumentaren «The 
pirate Bay away From 
Keyboard» på Østre 

klokken 19.


