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Hyllet i New York

Utlyser arkitektkonkurranse
Hanna Lisa Skau 99 22 70 19
hls@an.no

BODØ: Neste torsdag skal Bodø by-

styre bestemme seg for om det
skal utlyses en arkitektkonkurranse for nytt rådhus i Bodø.
Administrasjonen foreslår at

denne avgjøres som en åpen konkurranse i samarbeid med Norske
arkitekters landsforbunde (NAL).
Bystyret vedtok i fjor at eksisterende rådhusfløy og banklokalene skal beholdes, mens bibliotekfløyen skal rives.
Når bystyret møtes i neste uke

Pianomusikk av høy klasse
Med stjerneprodusent
Morten Lindberg på
laget har Jan Gunnar
Hoff laget ei soloplate
om holder høy
kvalitet både musikalsk og produksjonsmessig.
«LIVING» byr både på nye låter og
eldre Hoff-titler. Det allerede
kjente stoffet blir arrangert for
det helakustiske pianoformatet,
og resultatet er givende nyversjoner med en klar egenverdi, som
også viser at bodøpianistens låter
både tåler tidens tann og presentasjon i nakent format. Her er et
klang-regime med både skjønnhet, dybde og spenning, og på de
nye låtene slår komponisten Hoff
fast at han fortsatt har mye å fortelle.
Blant platas mange vakre melodier er «Brytning», «Florence»,
den lett østeuropeisk-influerte
«Karlygash» og ikke minst den
den tidvis kontinentalt fargede
«Valse de December».
Tittellåten er en melodisterk
utgave av Jarrett/ Corea-tradisjonen i nordisk folkjazz-bearbeidelse, og i improvisasjonen «Mirror 2» møter vi Hoff på sitt kraftigste og mest abstrakte.
Mot slutten leverer Jan Gunnar
en nydelig versjon av «Å eg veit

skal de også oppnevne en jurykomité som skal følge saken, med
hovedoppgave å evaluere de innkommende forslag, og innstille
på valg av vinner.
Planen er å kunne kåre en
vinner allerede i desember i år.

Drikkin
Det er Carl Michael
Bellman i et nøtteskall. Tirsdag feires
Sveriges nasjonalskald. På pub, selvfølgelig.
Torgeir Grubstad 99 54 01 09
tg@an.no

BODØ: «Skål for visekunstner»

har Micke Rønnberg og Bjørn
Andor Drage kalt sitt løsslupne
program om Bellman.
Her skal synges og skåles.

Også for jazz-skeptikere. Du trenger ikke å like jazz for å nyte denne
plata, slår ANs anmelder fast om Jan Gunnar Hoffs nye plate
«LIVING».
Foto: Helge Grønmo

musikk
Jan Gunnar Hoff:
«LIVING»
(2L)
meg et land», og i samlet flokk tar
nye og gamle låter oss med
gjennom et mangfold av stemningsleier og variasjoner i tempo
og tyngde.

Vakker, ettertenksom og lyrisk,
eller kraftig og høyreist? Du
finner det meste her. Stykkene er
velredigerte, og Hoffs pianospill
formidler dem med både dynamisk nerve, følelse og smakfull
improvisasjon.
For dem som kjenner Hoffs
musikalske virke er det ingen
overraskelse at selve tonespråket
forener elementer av moderne
amerikansk og europeisk jazz
med påfyll fra klassisk impresjonisme.
For dem som måtte lide av
jazz-allergi er det bare å si: Denne
musikken er så melodisk, vakker
og flott spilt at du ikke trenger å
like jazz for å nyte plata. Det holder at du er glad i god musikk.
Kjell Nordeng

BODØ: MiNensemblet ble jublet
tilbake på scenen etter begge
sine to konsertershow «Don’t
BEAT your wife (every night)» i
New York denne uken. Dette er
en konsertversjon av musikkteaterproduksjonen ”White (Brain)
Wash», produsert i Stamsund
hos Figurteateret.

Ikon. Bellman er et svensk ikon.
Hans popularitet har holdt seg
helt fra slutten av 1700-tallet, og
han når stadig nye grupper.
– Bellman skildrer et miljø og
et persongalleri på samfunnets
skyggeside, sier Rønnberg.
Det er både høy
og lav, og mennesker som befinner
seg både i sosietet
og misère.
– De har fine
klær og titler, men
er lutfattige, fordrukne og prostituerte, forteller Rønnberg.
I denne hop av elendighet,
synger Bellman ufortrødent om
livsgleden. Om festen og om å
leve i nuet. Om drikking, sex og
døden.
– Litt som nordlendingen?
– Ja, just det, ler Rønnberg.

ham den beste klassiske utdannelsen som kunne fås, men hans
liv skulle ende i fyll og gjeld.
Han hadde en rekke høytstående venner som lånte ham
penger, men selv de mest barmhjertige slo hånden av ham da
hans liv ble en endeløs kamp
mot gjeld og alkohol, og han
sløste bort alt han hadde.
– Jeg er slått av hvor elegant
han skildrer sykdom, dødsangst
og alle alkoholens baksider, og
litterært er det helt fantastisk.
– Han har en ordrikdom og en
«esprit» i tekstene som er utrolig. Hans lyriske naturskildringer er av ypperste kvalitet.
– Er Bellman aktuell i dag?
– Ja, mange ting har ikke forandret seg. Vi sliter femdeles
med «regninga og renta», som
Halvdan sier.

Suksess. Bellman havnet i
gjeldsfengsel
på
slutten av sitt liv, og
syk og ødelagt av alkohol døde han
bare et år etter at
han slapp ut.
– Hans sanger og
dikt ble gitt ut like
før han døde, og
han fikk dessverre
ikke oppleve suksessen.
– Hva skal du og Bjørn Andor
Drage framføre?
– Det har vært vanskelig å velge, men vi har plukket 15 sanger
og tekster.
– Vi har tatt med noen som vi
liker selv, og noen som vi tror er
godt kjent, og Piccadilly er en
flott ramme om låtene til Carl
Michael Bellman, sier Micke
Rønnberg.

Nasjonalskald feires
på pub.

Positiv og negativ. Bellman
kom fra gode kår, og var ofte
gjest ved hoffet. Familien ga

Unge talent i mu
DEN LENGSTE REISEN
1940-1945
Utstilling: 1. mars - 14. april

Omvisning søndag
kl. 12, 13 og 14

Seks unge musikere
skal ha konserter
under musikkfestuka vinter.
Hanna-Lisa skau 99 22 70 19
hls@an.no

Velkommen!

www.luftfart.museum.no

På Celio Melkebaren,
Babel Barista og på Bryggerikaia
blir det underholdning alle de
tre dagene musikkfestuka vinter varer – fra 19. til 21. mars.
– Vi tok kontakt med musikkBODØ:

festuka for å få i gang et samarbeid, og nå gleder vi oss veldig til
å presentere våre unge talenter
under byens store musikkfest,
sier faglærer ved musikklinja på
Bodø vg. skole Ellen Drevvatne.

Kompetanse. Skolen ser det
som viktig å kunne gi de unge
artistene en scene å vise seg
fram på. – Og også vise at vi har
elever med fagkompetanse ikke
bare på scenen. Men også bak,
som produsenter og scenearbeidere, sier Drevvatne, som håper

