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HEMMELIG SUKSESS: Rolf Løvland er en 
melodiker av rang, som for alvor fikk fart på karri-
eren da han skrev vinnermelodien til Melodi Grand 
Prix i 1995, «Nocturne», som Secret Garden fram-
førte. Siden har han hatt suksess i mange land og 
formater. Nå er han her igjen, helt stille og rolig på 
klaver sammen med den irske fiolinisten Fionnuala 
Sherry, som var en viktig del av suksessoppskriften. 
Mange av melodiene er utgitt før, flere av dem i 
mer pompøse utgaver. De følsomme duettene som 
denne plata består av, har vært pustehull mellom 
mer voluminøse verk i store konserter. Man kan lett 
forstå at de kan ha en sterk effekt når de kommer 
enkeltvis i en slik sammenheng. Når de kommer i 
en strøm som på denne plata, blir det litt ensfor-
mig. Men ettersom plata er utgitt av Dreamcatcher, 
tenker man seg kanskje at den kan være bakgrunn 
for meditasjon, og som sådan kan den nok fungere 
godt. Uansett: Løvlands syngende, følsomme kla-
vertoner og Fionnualas stemningsmettede fiolin-
strøk skaper vakre lydbilder. 

 MARIANNE LYSTRUP

SURFER PÅ PERGOLESI: De har tatt 
seg store  friheter med gamle Giovanni Battista 
Pergolesi  (1710-1736), gruppa som i 2011 deltok på 
en Pergolesi-Spontini-festival med sine egne nytolk-
ninger av den gamle mesters verk. Både harmonisk 
og formelt setter de sitt preg på musikken, som 
nå er utgitt på plate. Improvisasjon utgjør også en 
viktig del av deres utfoldelse, der de med utgangs-
punkt i hans komposisjon utbroderer melodiene.

De som behersker italiensk, vil muligens også 
legge merke til at tekstene er oversatt til napoli-
tansk, noe som skal bidra til å henlede oppmerk-
somheten til Pergolesis nære forhold til den mer 
folkelige musikken i Napoli. En så finslepen nyanse 
er det vel ikke så mange som får noe ut av her i 
landet i dag. Lydlandskapet er åpent. Det spilles 
dvelende, drømmende og lekkert nyansert. Et lite 
slag med trommevispen her, ei lita bjelle, og dve-
lende sørgmodige strøk på fiolin eller cello inviterer 
til meditativ lytting. Sangerinnen Maria Pia De Vito 
har en nydelig stemme, som føyer seg inn i orkes-
teret nesten som et ekstra instrument. 

 MARIANNE LYSTRUP

MUSIKK

CD NEW AGE
Secret Garden
Just the two of us
Dreamcatcher Pro-
ductions

SURFER PÅ PERGOLESI

CD KLASSISK
il Pergolese
Maria Pia de Vito
François couturier
Anja Lechner
Michele Rabbia
ECM

MANGE STRENGER: Tre voksne herrer og en 
masse strenger spent opp på gitarer av flere slag 
har laget en munter og frodig reiseguide for oss. 
De tar oss ifølge omslaget inn i et villniss av en 
skog, men ikke la deg lure! De åpner mange slags 
rom. Wolfgang Muthspiel plukker på sin elektriske 
gitar fram runde, varme toner som synger og stre-
ker opp åpne sletter og vide åser. Slava Grigoryan 
spiller sin klassiske gitar og baryton-gitar (gitar 
med mulighet for litt mørkere stemming), og Ralph 
Towners klassiske og 12-strengsgitar føyer seg inn 
i tonebildet. De vever tonene tett i hverandre, veks-
ler på å ha solopartier, og på å ha mer akkompag-
nerende roller. Sammen utvikler de tonebildene og 
veksler mellom løpende melodilinjer, den ene mer 
intrikat enn den andre, og mer rolige, dvelende 
partier. Titlene er bildeskapende, som «Museum of 
Light», «Die Blaue Stunde», «Father Time»…

Det er litt artig med ei plate som bare består av 
ulike typer gitarer, men det fungerer faktisk godt. 
Lydbildet er rikt nok, vi savner hverken trommer 
eller bass. Plata er produsert av Manfred Eicher i 
august 2012. MARIANNE LYSTRUP

MANGE STRENGER

CD JAZZ
Ralph Towner, 
 Wolfgang Muthspiel, 
Slava Grigoryan
Travel Guide
ECM

 ■ Anmeldt av 
Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no 22 310 392

«Ingen vinner frem til den evi-
ge ro som seg ei veldig frem-
trenger.» Kanskje har den-
ne salmestrofen vært med når 
Tord Gustavsen Quartet nær-
met seg salmen «Eg veit i him-
melrik ei borg». Den er å finne 
som spor nummer to på kvar-
tettens nye utgivelse Extended 
Circle. Det er Gustavsens sjet-
te CD, og så langt oppsumme-
rer den hans musikalske virke: 
Trio eller kvartett – når musi-
kere smelter sammen i tonene, 
trekkes vi lyttere inn bare av 
strålevarmen.

Nervøs ro. Å tolke tekst inn i 
ordløs musikk, kan bringe lyt-
teren langt vekk fra musiker-
nes intensjoner. Likefullt kan 
ingen musiker ta i denne fol-
ketonen fra Hallingdal uten at 
Bernt Støylens oversettelse av 
den gamle, tyske teksten klinger 
med: Eg veit i himmerik ei borg, 
/ ho skinn som soli klåre, / der er 
kje synder eller sorg, / der er kje 
gråt og tåre.

Salmesporet åpner med nervøs 

puls fra Jarle Vespestads trom-
mer og Mats Eilertsens bass. 
Denne uroen er med gjennom 
fem minutter og 45 sekunder. 
Selv om Tord Gustavsen leg-
ger all ro i sin melodiutvikling, 
og Tore Brunborg innlednings-
vis holder saksofonlinjene nede, 
vokser uroen i rytmeseksjonen. 
Når Brunborg er framme ved 
selve melodien og Gustavsens 
flygel skjelver, er det som om 
folketonen er blitt et lengsels-
skrik. 

Spor nummer fire er kalt 
«The Gift», og balladen er en 
gave og en inderlig og varm be-
røring. Gustavsens ballademe-
lodiske åre synes aldri å tørke 
inn. Stadig kan han sette te-
maer så enkle at det er forun-
derlig at noe så rett på fortsatt 
kan klinge helt nytt. Her er det 
imidlertid trioens magiske sam-
spilte kropp som er selve gaven. 
Bass, trommer og tangenter er 
det ikke mulig å spille samtidig 
for én og samme musiker. Her 
høres det sånn ut. 

Stillerom. Extended Circle byr 
på vart solopiano som «Silent 
Spaces». For Gustavsen er gos-
pelgrooven aldri langt unna som 
på sporene «Staying There» og 
«The Embrace». Det er imid-
lertid i det meditative og lyris-
ke han setter mest på spill slik 
som på sporet «Devotion» der 
alt satses på det aller enkleste.

Når du er framme ved spor 12, 
«The Prodigal Son», får du en 
sammensmeltning av det hele. 
Det lyriske temaet, den salme-
lignende klangen, og igjen opp-
levelsen av musikere som smel-
ter sammen i en stemme, i en og 
samme opphøyede ro.

Ingeniørkunst. Ofte er slike 
opphøyede lytteopplevelser ulø-
selig knyttet til akustisk tilstede-
værelse. Men når lydingeniøren 
heter Jan Erik Kongshaug, blir 
selv luften mellom musikerne så 
vel ivaretatt at de mest kresne 
lydanlegg vil ha det godt. 

Gir du denne kvartetten 52 
minutter, har du ikke nødven-
digvis utvidet dine musikalske 
sirkler, men du har garantert 
fordypet dem.

Åtte hender 
og én ånd

10. februar er Tord Gustavsens Quartet å høre i Kulturkirken 
Jakob. I vår turnerer kvartetten i USA, England, Skottland og 
Tyskland. 11. august 2014 åpner Tord Gustavsen Oslo Jazzfestival. 
Allerede nå er CD-en Extended Circle her.

CDJAZZ
Tord Gustavsen Quartet
Extended Circles

ECM / Musikkoperatørene
ECM 2358 3760239

Opphøyet lytteopplevelse. 

Tord Gustavsen fornyer ikke 
musikken, han fordyper den. 

 ■ Anmeldt av 
Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no 22 310 392

I anmeldelsen av Jan Gunnar 
Hoffs plate Magma påpekte jeg 
at han «skriver og sjefer på en 
befriende lite selvopptatt måte. 
Ensemblet består utelukkende av 
musikere med sterke stemmer.» 
Det bør understrekes ytterligere 
om hans nye plate Flying North.

Om komponisten Hoff sies det 
på platecoveret at musikken  hans 
unndrar seg analyse. Greit nok. 

Jeg er også enig i påstanden om at 
musikken hans satser på følelsen. 
Hvilken musikk gjør ikke det, kan 
man innvende. Følelsene oppleves 
likevel som et befriende hoved-
poeng med Hoff. Han henvender 
seg til din sans for inderlighet og 
melodi. Dessuten skriver han for 
ensemblet, ikke for sitt eget piano 
eller andre solister. 

Suite. Flying North kan lyttes til 
som ett verk. Det er lyttervennlig 
i den forstand at ikke bare orker 
du alt i ett, men også fordi det er 

Rett til hjertet

CD JAZZ
Jan Gunnar Hoff
med Arve Henriksen, Anders 
Jormin og Marilyn Mazur
Fly North

Losen Records / Musikklo-
sen
LOS 119-2

Varmt og velspilt.  
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– Trio eller kvartett – når musikere smelter sammen i tonene, trekkes vi lyttere inn bare av strålevar-
men, skriver vår anmelder om CD-en Extended Circle til Tord Gustavsen Quartet. Gustavsen selv 
spiller piano. Pressefoto  

Glogerfest-
spill  på jakt 
 etter identitet
Lars Flydal
lars.flydal@vl.no 22 310 414

Identitet er tema for de 13. 
Glogerfestspillene som fore-
går på Kongsberg denne uken. 
I jubileumsåret for Grunnloven 
står den nasjonale identiteten 
sentralt.

– Identitet er tett knyttet til 
søken etter mening med tilvæ-
relsen, både som enkelt individ 
og som del av et fellesskap, sier 
kunstnerisk leder Isa Gericke.

Grunnlovsjubileet. – Vi søker 
etter identitet på mange plan; 
kulturelt, politisk, seksuelt og 
sosialt. I kunsten møtes all den-
ne lengselen. Musikken var en 
viktig del av nasjonsbyggingen 
og er et sted for refleksjon, og-
så opp mot denne historiske 
rammen, mener hun.

– Til alle tider har folk fra 
ulike kulturer sunget sine fol-
keviser og nasjonalmelodier 
for å bygge opp under frihet 
og selvstendighet. 17. mai og 
Grunnlovsfeiringen er sterkt 
knyttet opp mot barn og unge, 
derfor har vi i år utvidet med 
Mini-Gloger på søndag der vi 
tar for oss den kulturelle na-
sjonsbyggingen rettet mot de 
yngste, forteller Isa Gericke.

Variert program. Årets Glo-
gerfestspill byr på et variert 
program der identitet ligger 
under som grunntema. Trond-
heimsolistene og Danmark 
 Radios Vokalensemble er med 
allerede fra åpningskonserten 
på torsdag. De er også grunn-
stammen i operaoppsetningen 
som avslutter festivalen på søn-

dag. Operaen Ernelinde – Prin-
cesse de Norvege er et kjærlig-
hetsdrama lagt til vikingtiden 
og med kampen om den dansk-
norske tronen som ramme. 
Den blir for første gang frem-
ført i Norge som årets storsat-
sing under Glogerfestspillene. 
På åpningskonserten møter vi 
også pianisten Håvard Gimse 
som spiller Fauré sammen med 
Trio ZilliacusPerssonRaitinen, 
Guy Bouvet spiller egen kom-
posisjon på Glogerorgelet og 
den svenske duoen Lisa Ryd-
berg, fiolin, og Lisa Eriksson 
Långbacka på trekkspill pre-
senterer svensk folkemusikk.

Lerrett på kirkeveggen. Før 
åpningskonserten byr fest-
spillene på et spektakulært lys- 
og videoshow på kirketorget. 
Kongsbergs skatter fokuserer på 
byens 200-årsjubileum som 
teknologiby. Kirkeveggen blir 
lerret for det høyteknologiske 
prosjektet og festspillene invi-
terer til gratis folkefest.

Trondheimsolistene spiller ved flere  konserter under Glogerfes-
tspillene i Kongsberg som starter torsdag denne uken.

Claudio Abbado dirigerte 
både La Scala-orkesteret i Mi-
lano, Berliner-filharmonikerne 
og  London Philharmonic 
 Orchestra. 

rikt på bilde- og klangvariasjoner 
og er i bevegelse for hvert nye 
landskap som åpner seg. Lytt til 
den lekende «Places» og kjenn 
rytmefryden. Den etterfølges av 
den meditative «Sacrifice». De 
to sporene viser dynamikken og 
bredden i uttrykket. 

Hoffmusikere. For å få til den-
ne nyanserikdommen har Hoff 
håndplukket et skandinavisk 
topplag av jazzmusikere. For al-
le fargelegginger av rytmer og 
stemningsforløp har han valgt 

den amerikanske-danske rytme-
sjelen Marilyn Mazur. (Når du 
har spilt med Miles Davis, Gil 
Evans, Wayne Shorter og Jan 
Garbarek, trenger du ingen yt-
terligere introduksjon.)

Kontrabassen trakteres av 
svenske Anders Jormin. Hans 
merittliste har både akademisk 
og jazzleksikal interesse. Han er 
både professor, æresdoktor og 
timelærer, og har spilt like mye 
nordisk som internasjonal klas-
sejazz. «Vår egen» Arve Hen-
riksen har avgjørende innflytelse 

på hvordan jazztrompet spilles.
Jeg har hørt Pat Metheny si-

tert på følgende: Dersom du er 
den beste musikeren i bandet, 
må du skaffe deg et nytt band. 
Kanskje er det dette Jan Gunnar 
Hoff lever etter. Hans pianospill 
er presist syngende, men sjel-
den hører du en pianospillende 
bandleder så innordnet i et lag 
av musikere der han likevel er 
skapende midtpunkt. 

Om det er jazz? Musikerne er 
mest kjent som jazzmusikere, men 
selve musikken vet ikke hva jazz er.

STJERNEDIRIGENT 
DØD

 ■ Den italienske dirigenten 
Claudio Abbado er død, 80 
år gammel. I løpet av sin lange 
karriere ledet han flere av ver-
dens beste orkestre. Abbado dø-
de i Bologna i går etter lengre 
tids sykdom, opplyser familien. 
Han dirigerte også flere hundre 
klassiske innspillinger fra både 
Deutsche Grammophon, Sony 
og EMI.  ©NTB

GLOGERFESTSPILL
De 13. Glogerfestspillene 
foregår på Kongsberg den-
ne uken. 
Kunstneriske ledere er Isa 
Gericke og Olof Boman.
Artister: Trondheimsoliste-
ne, Danmark Radios Voka-
lensemble, Oslo Kammera-
kademi, organist Guy Bou-
vet, pianist Håvard Gimse, 
fiolinist Lisa Rydberg, bass-
barytonene Andreas Wolf 
og Lars Arvidson, trekkspil-
ler Lisa Eriksson Långbacka, 
tenor Carl Ghazarossian 
med flere.


