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Det har ikke manglet på unge talenter i 
norsk musikkliv de siste tiårene. Den ene 
etter den andre har erobret podiet – ofte 
som solister. I Ensemble Allegria har 
talentene funnet sammen, og deres første 
plate viser hvilken kraft som ligger i kol-
lektivet, når det virkelig fungerer. 
 Ensemblets historie går tilbake til 2007. 
Som tidligere medlemmer av Barratt 
Dues Juniororkester ble de oppfordret 
til å holde kontakten. Konsertoppdrag 
og festivalbesøk fulgte. Samholdet besto, 
og i dag står de om lag 20 strykerne i 

begynnelsen av 20-årene frem som et 
selvstendig orkester, energisk henvendt til 
oss, og fremtiden. 
 Platen setter fart med selve glansnum-
meret i norsk strykeorkesterlitteratur, 
Griegs Holbergsuite op. 40, komponert i 
1884. Verket er spilt – og spilt inn – utal-
lige ganger, men som ferskt ensemble 
fortjener Allegria en sjanse. Og desto 
mer ettersom de virkelig tolker, tydelig og 
bevisst.
 Utfordringen er delikat, for verket 
er en pastisj. Allegria har enkelte steder 
latt seg inspirere av barokk spillestil, 
med korte, talende fraseringsbuer og 
begrenset bruk av vibrato. Men også fol-
kemusikalske elementer spiller inn. Åpne 
strenger og dekorerende ornamenter 
klinger utsøkt i slutten av en sprudlende 
Rigaudon. 

Norsk neoklassisisme. Generelt preges 
spillet av en energisk, utadvendt ekspres-
sivitet som enkelte steder gjør fraserin-
gen krapp og noe overdrevet. En ikke helt 
forståelig forskyvning av repetisjonene 
i Musetten er også svakt forstyrrende i 

Ungt, levende alvor

Anmeldelse
EnsEmblE AllEgriA
Verk for strykere av 
Edvard Grieg, Johan 
Kvandal, Odd Grüner-
Hegge og Knut Nystedt.
Lawo, 2013 

Nytt ensemble imponerer 
med modne tolkninger og 
originalt repertoar.

Bandet Gerilja har holdt på i et tidsrom 
som en kilde med nær tilknytning til 
hovedstadens rockemiljø omtaler som 
«bokstavelig talt ørten år». 
 En ikke uvesentlig andel av denne 
perioden skal ha gått med til å ferdigstille 
langspillerdebuten Step Up Your Game. 
Her presenterer bandet et knippe låter 
av typen som for et drøyt tiår siden 
gjerne ble karakterisert som «ballerock», 

men i en innpakning som er langt fra 
konvensjonell.

Syntetisk. Bandet omtaler sitt eget uttrykk 
som en blanding av «Megadeth, T-Rex 
og 80-talls-hip hop med et lite innslag av 
syntetisk sci-fi». Som slike beskrivelser 
flest bidrar den minst like mye til å vil-
lede som å klargjøre: Innslaget av det 
syntetiske og futuristiske i arrangementer 
og lydbilde utgjør en voldsom forskjell. 
 En kan bare tenke med gru på hvor 
mye denne innspillingen ville tapt på en 
streit instrumentering med bare trom-
mer, bass og gitar. Ikke at låtene er svake, 
for det er de ikke, men bandet ville fort 

Anmeldelse
gEriljA
Step Up Your Game
2013. Razzia/Sony Music

Geriljakrig: «En blanding av Megadeth, T-Rex og 80-talls-hip hop med et lite innslag av syntetisk sci-fi», ifølge bandet selv.  Foto: PEr kristiAn «trAilblAzEr» AronsEn

De elektroniske virkemidlene sitter som de skal på  
debutalbumet til Oslo-trioen Gerilja. 
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Geriljaens nye klær har syntetiske fibre
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Ukentlige omvisninger
i Nasjonalbiblioteket

Har du lurt på hva som skjuler seg 
bak veggene i Nasjonalbiblioteket?
Opplev bygget og noen av skattene 
det rommer. 
Omvising hver onsdag kl. 14.00, 
ca. 30 min. Møt opp i resepsjonen.

Fri entre. Mer info.: nb.no

LOUIS MOE (1857 - 1945) /
SVERRE MALLING
15.06 - 15.09.2013
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AKERSHUS KUNSTSENTER

LØRENSKOG KUNSTFORENING 
8. - 30. JUNI 2013
Velkommen til åpning lørdag 8. juni kl. 13.00! 

Utstillingen åpnes av Ola Beskow, kulturhusleder Lørenskog hus. 

Åpningstider: Man - fre: 10 - 20, lør - søn: 12 - 20

Adresse: Lørenskog Kunsforening, Festplassen 1, 1471 Lørenskog


