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L’any 2007, un grup d’estudiants de l’Acadèmia de Música de 

Noruega van agrupar-se, en una iniciativa joiosa, per formar un conjunt instrumental, millor dit, una 

orquestra juvenil. Maria Angelika Carlsen, que també es concertino de l’Orquestra Simfònica de 

Stavanger des de l’agost de 2011, dirigeix de forma permanent aquest conjunt de joves músics 

d’entre 20 i 26 anys que han fet de l’alegria una forma d’expressar-se musicalment i de mostrar-se al 

món. 

L’any passat, van decidir fer el seu primer enregistrament amb el segell noruec Lawo. En aquest 

debut, l’Ensemble Allegria ret homenatge quatre compositors noruecs: Edvard Grieg,Odd Grüner -

Hegge, Johan Kvandal i Knut Nystedt. 

El meravellós conjunt de bullicioses danses de la Holberg Suite, op. 40 composta per Edvard Grieg 

(1843-1907) per commemorar el dos-centè aniversari del naixement de Holberg, és el punt de partida 

d’un enregistrament que mostra l’autenticitat i el sentit artístic de la jove orquestra. Una ocasió 

esplèndida per Maria Angelica Carlsen que dirigeix les partitures amb personalitat pròpia.  

La Sonata per a cordes, op. 79 de Johan Kvandal (1919-1999), que segueix la suite de Grieg, destaca 

per la seva poètica i els seus acords plens d’energia.  

Odd Grüner-Hegge (1899-1973), que va debutar com a pianista el 1918 i com a director d’orquestra 

en 1927, és l’autor de l’obra Elegiac Melody for Strings, una joia lírica rica en matisos. L’obra final del 

disc és el Concerto Arctandriae for Strings, op. 128 de Knut Nystedt (1915), una obra en quatre 

moviments de densitat sonora i un tractament del ritme vibrant. 

L’Ensemble Allegria garanteix el nivell i l’encant d’un disc primerenc molt prometedor. 
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