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Vi kan vel trygt
slå fast at det
ikke var enkelt å
ytre sinemen-
inger under de
blodrøde kom-
munistenes
regime i det
tidligere Sovjet.
For komponis-
tene gjaldt det å

skapemusikk som falt i smak hos
diktatorer somTrotskij, Lenin og
Stalin.Likevel er det blitt skrevet
og fremførtmye flottmusikk i
denne perioden –musikk som
virkelig setter følelsene i sving.
Flere av disse har Luftforsvarets
musikkorps (LFMK) samlet på
sin nye cd,«Battle of Stalin-
grad».

Reinhold Griére (1875-1956) sin
«Solemn overture» ble skrevet til
oktoberrevolusjonens 20- års-
jubileumog er enmusikalsk
godbit. Inspirert av kaukasisk
folkemusikk fra blant annet
Kasakhstan ogUsbekistan, tar
Griére degmed på et litemusi-
kalsk eventyr, full av detaljer og
virtuositet somLFMK får frem til
fulle.
For folk flest er nokNikolaj

Rimskij-Korsakovs «Humlens
flukt» detmest kjente verket på
denne platen,og også det kor-
teste.Og det er lite å utsette på
korpsets formidling.Det går i et
rasende tempo,akkurat slik det
skal, og både fraseringer og
dynamiske kontraster fårmusik-
ken til å leve.

Hele tre verker av AramKhats-
jaturjan ermed på platen,de-
riblant «Battle of Stalingrad»–
en suite fra Vladimir Petrovs
episke filmmed sammenavn fra
1949.Verkets syv satser tar deg
med på enmusikalsk reise fra
invasjonen i Stalingrad til fiend-
ens fall, flott skildret av LFMK
under ledelse av dirigent Leif
Arne Pedersen.
Kontrasten er stor til kompo-

nistens «Armenian folk song and
dance», en ukjent perle imine
ører,med sprudlende folkemu-
sikkrytmer.
LFMKerMidt-Norges eneste

profesjonelle blåseorkester, og
består uten tvil av dyktigemusik-
ere.«Battle of Stalingrad» er en
innspilling sombyr påmye flott
og følelsesladetmusikk.Det er
ikke de helt store høydepunktene
på denne plata,men det er likevel
masse flottmusikk somdefinitivt
er verdt en gjennomlytting.
ANMELDT AV
YNGVIL BJELLAANES

Lyden
avSovjet
På «Battle of Stalingrad»
serverer Luftforsvarets
musikkorps musikk som
vekker følelser, både på
godt og vondt.

CD

4 Luft-
for-

svarets
musikkorps:
«Battle of
Stalingrad»
Dirigent: Leif
Arne Pedersen

«HeyHey,MyMy (Into The
Black)», som er siste låt før
ekstranummeret, får også en ny
dimensjon denne kvelden.Når
sangenmed den berømte linjen
omat «it’s better to burn out
than to fade away» er over,
roper Young flere ganger til
publikum:«Don’t say it’s over!
Tomorrow!» Sekstiåtteren ser
seg ikke bare tilbake,han er
opptatt avmorgendagen.

«Tomorrow» er et ord han vek-
tlegger også i åpningslåten
«Love AndOnly Love», som slår
an tonenmed tekstlinjene
«Spirit come back tome/Give
me strength and setme free/Let
me feel themagic inmy heart.»
Kanskje er han en romantiker,

en gammelmann som ikke
forstår at hippietidens idealer
døde for førti år siden.Men han
framfører sangene sine,gamle
somnye,med punkens energi.
Han har grunn til å feire. Etter

å ha kvittet segmed et betydelig
overforbruk av ymse rusmidler
og overlevd en alvorlig hjerne-
operasjon for noen år siden, er
Neil Young i uovertreffelig slag.
Han sliter baremed et vondt

håndledd somhammå riste på
flere ganger i løpet av kvelden.

Alt vi får høre i løpet av den to og
en halv timer lange konserten er
riktignok ikke like gripende.
«CinnamonGirl» blir framført i
en versjon som etter publikums
mening er altfor kort.De kunne
gjerne hørt på den gamle klassi-
keren i en halv time.
Den fine,nye balladen «Sing-

erWithout A Song», somhittil
ikke er utgitt på plate, blir
skjemmet av etmerkelig tea-
tralsk påfunn der en ung,hvit-
kledd kvinne spaserer over
scenenmed en gitarkoffert.
Og han velger å syngeBob

Dylans utslitte «Blowing In The
Wind» uten å tilføre sangen noe
nytt.Kanskje gjør han det fordi
sangen passer godt inn i kvel-
dens tema;musikken som
skulle forandre verden.

Ellers får vi høydepunkter fra
alle tiår bortsett fra 80-tallet.
«Powderfinger» (1979), en sterk
historie om en ungmann som
står ansikt til ansiktmed en
katastrofe, er som vanlig en
innertier.Låten er en av dem

Young har spiltmest på scenen.
Etter 683 framføringer klinger
den fortsatt like friskt.
Han synger til ogmed«Heart

OfGold» fra1972,hittil framført
637 ganger på scenen,uten at
det høres ut somgammel rutine.
Den helt nye «Hole In The Sky»
er en sang i samme ånd og viser
at han slett ikke har glemt å
skrive vakre ballader.Og«Ra-
mada Inn» (2012) er nesten på
høydemed kveldens klassikere.

Neil Young har en så sterk låt-
katalog at han kunne valgt
20-30 forskjellige ekstranumre
og skapt begeistring uansett.
Ingen påWaldbühne er lei seg
for at han velger «Like AHurri-
cane» (1973).
Somalltid når denne sangen

står for tur,henter Frank Sam-
pedro ned en synthesizer for-
kledd som en fugl fra sceneta-
ket, ogNeil Young ogCrazy
Horse legger av gårde på en
lang ferd inn i berlinernatten.
En sterk og varm vind fra 70-
tallet feier over arenaen,uten at
vi glemmer at det ermorgenda-
gen somgjelder.
Anmeldt av TRYGVE LUNDEMO

Gammel magi:
Gløden fra gamle
dager var tilbake
da Neil Young
startet sin Eu-
ropa-turné i Berlin
søndag. Frank
Sampedro (t. v.)
og Billy Talbot (t.
h.) i Crazy Horse
fryder seg over å
spille med sin
gamle venn.
F o t o :B R I T T A P E -
DERSEN SCANPIX

Gjenforeningen
med Crazy
Horse har fått
Young til å
trekke en lang,
rød tråd
gjennom
karrieren.

5.-9. juni lager TrondheimVoices vokalensembleog
Wild at Artsituasjonsselskap «Popludium»,enfem
dager lang poplek,der råstoffeter popmusikkfra
desiste 70årog metodener improvisasjon. Ingen
scene, ingenkonvensjoner.Kom og gåsom duvil,
sierarrangørene, sominviterer til Grandåpningi
Dronningensgate10imorgenkl. 20.

Poplek i Postgården
Janitsjarmusikken var likeutenkelig
for et osmanskhærtog fra1700-tallet
somden er for vårt17. mai-tog, forteller
Ringvemuseum ienrikholdigutstilling
i museetsnybygg. Utstillingen viser
både språklig ogmusikalskforbindelse mellomelitetroppene iDetos-
manske rike ogvåre skolekorps. Museet eråpent kl.10-16hver dagi juni.

Fra Tyrkia til Trøndelag


