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Harstad Tidendes anmelder ga
babyoperaen «Korall Koral» full
skår da den ble satt opp under
årets Festspillene i Nord-Nor-
ge. I formiddag er forestillinga
tilbake, med Riksteatret som
arrangør.

Inne i et hvitt telt skal det
skapes sang og musikk for de

aller minste, og målgruppa er
barn mellom 0 og 3 år. Instru-
mentene ligner vesener fra ha-
vet og etter forestillinga får pu-
blikum anledning til å utforske
de spesiallagde instrumentene.

Ifølge avisens anmelder er
den scenografiske løsningen
med spilletelt for «teater for de
aller minste» både funksjonell,
estetisk og mytisk. Tittehullene
inn på sidene av det korallfor-
mede teltet fungerer også som
fluktvei for småtasser som
plutselig blir skremt av ukjente
lyder og farger.

Skuespillerne i sarte, myke
og vennlige kostymer nærmes-
te danser liggende og sittende i
koreografiske mønster. De lik-

ner havhester, maneter og små
underlige dyr vi ennå ikke kjen-
ner navnet på. Instrumentene
som brukes er konstruerte. Her
er både havhestharpe, et sek-
kepipesekkedyr, en glasschi-
mesmanet og en dobbeltdyr-
fløyte.

Skillet mellom sang, instru-
mentlyd, tale og lydkontentum
er flytende. Denne flytbeve-
gelsen lokker publikum inn en
«flow», og det hele blir herlig
avslappende 20 minutter.

«Korall koral» er ved Hanne
Dieserud og Hanna Gjermun-
drød. Riksteaterproduksjonen
er et samarbeid med Den Nor-
ske Opera & Ballett, og musik-
ken er ved Maja Ratkje.

Fremra
musise

Harstad:

Engegårdkvartetten 
imponerer ig jen. Stort.

Anmeldelse
Ola Bruun

I
fjor suste Engegårdkvartetten
inn på markedet med cd-en
«String Quartets», med verker

av Haydn, Solberg og Grieg. En
ypperlig innspilling som nesten
tok pusten fra tilhøreren. Nå er ny
cd på banen, og spørsmålet er:
Kan kvartetten gjenta suksessen?
Etter å ha lyttet grundig gjennom,
er undertegnede ikke i tvil.

Briljant spenstighet
Opplegget er i hovedtrekk som
forrige gang: En strykekvartett fra
rundt 1800-tallet og to fra cirka
100 år senere. Plata inneholder
minst en strykekvartett fra norsk
komponisthånd, noe som gir god
musikalsk uttelling og som bidrar
til å sette våre egne komponister
på internasjonalt musikk-kart.

Musikernes høye kvalitet er
udiskutabel. De står fortreffelig til
hverandre og kan bryne seg på
hva som helst av musikalske ut-
fordringer.

Beethovens Strykekvartett i
Ess dur, op 74 er først ut; bredd-

full av fargeprakt, pulserende var-
me og nærhet. Verket har fått til-
navnet «Harpe» på grunn av de
mange pizzicati som særlig fram-
kommer i førstesatsen, og verkets
fire satser følger tradisjonell opp-
bygging i wienerklassisismen.

Andresatsen er ytterst følsom
og uttrykksfull, mens finalen bo-
bler over av lekende, spennende
kontrapunkt og briljant spenstig-
het.

Presist og vakkert
At Arne Nordheim er representert
med sin første strykekvartett

Engegårdkvartetten, med Divisjonsmusikkens kunstneriske leder Arvid
Foto: Bo Mathisen
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(1956), hever absolutt under-
tegnedes interesse for denne
cd-en. Etter en intens oppstart
der særlig celloen er toneangi-
vende i et moderat dissone-
rende og særdeles spenstig to-
nespråk. Nordheim lar de en-
kelte instrumenter virknings-
fullt «avløse» hverandre. Siste
del (epitaffio/gravskrift) viser
hans betydelige sans for klang-
blokker som flyter til og fra.

En svært temperamentsfull
Bela Bartok avslutter denne cd-
en. Førstesatsen i hans stryke-
kvartett nr. 3 er drivende disso-

nantisk og svært kraftfull, noe
som får musikerne til virkelig å
strekke seg.

Presist og vakkert former
Engegårdkvartetten dette ver-
ket, som tross sin korte spilletid
(vel kvarteret) vil bli stående
som et flott eksempel på unga-
rerens medrivende musikk fra
midt på 1920-tallet.

Platecoveret inneholder
svært mye relevant og nyttig
stoff. Et ekstra pluss for det!

String Quartets
Engegårdkvartetten med 
verker av Beethoven, 
Nordheim og Bartok

Arvid Engegård (1. fiolin), Atle
Sponberg (2. fiolin), Juliet Jo-
plin (bratsj) og Jan-Erik Gus-
tafsson (cello)
Produsenter: Morten Lindberg
og Knut Kirkesæther
Innspilling: Sofienberg kirke,
Oslo, april 2009

CD:

d Engegård i spissen, imponerer stort med denne cd-utgivelsen. 


