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Den folkekjære truba-
duren Jack Berntsen
fyller 70 år den 14.
oktober. 

LOFOTEN: I den anledning lanseres
den splitter nye barneboken

«Truls og Kato», nærmere be-
stemt den 16. oktober i Jack Bernt-
sens hjemby Svolvær i Lofoten.
«Truls og Kato» er historien om to
små ulvebrødre.I tillegg innehol-
der boka  også flere nye, fengende
sanger. Målgruppen er barn fra to
år og oppover.

Gir ut barnebok
OSLO: Hardrockfans kan starte
langtidsplanleggingen; Iron
Maiden kommer til Norge igjen,
den 6. juli neste år, og billettsal-
get starter 30. september. De ti
siste årenes konserter i Norge
har ifølge arrangør Live Nation
enten vært utsolgt eller nær ut-
solgt. (ANB-NTB)

Iron Maiden i Oslo

Engegårdkvartetten
må være noe av det
beste vårt land kan
by på av musikkutø-
vere av sin type.

BODØ: Nylig kom strykekvartet-
ten med bodøværing Arvid Eng-
egård i spissen med ny cd der
musikk av Ludwig van Beetho-
ven, Arne Nordheim og Bela
Bartók står på programmet.

Mestere. Samme kvartett med
samme besetning har også gitt
ut en plate tidligere med tre
strykekvartetter, da av Haydn,
Solberg og Grieg. Da som nå vi-
ser Arvid Engegård, Atle Spon-
berg, Juliet Jopling og Jan-Erik
Gustafsson at de er strykekvar-
tettmestre av første klasse, med
en så stor energi og innsats i
spillet at de nesten kommer ut i
stua til deg.

Dette må være noe av det
beste vårt land kan by på av mu-
sikkutøvere av denne type, og
de har lang erfaring. Kvartettens
leder mente allerede som gutt at
strykekvartetten var den beste
måten å få fram strykeinstru-
mentenes ypperste kvalitet på,
og har fortsatt med det i alle år. 

Underholdende. Strykekvar-
tetten av Beethoven som Enge-

gårdkvartetten her har valgt å
framføre, opus 74 i Ess-dur også
kalt «Harpekvartetten» regnes
som en av hans mest underhol-
dende og minst «problematis-
ke». 

Den er i hvert fall ikke proble-
matisk å høre på i denne tap-
ningen, tvert om innsmigrende.

Litt vanskeligere tilgjengelig
er nok Arne Nordheims stryke-
kvartett fra 1956, men både her
og i den påfølgende kvartetten
av Bela Bartok viser Engegård-
kvartetten enda mer av sin for-
midlingsstyrke som gjør at man
gripes av fascinasjon. 

Man må bare ikke la det fak-
tum dominere sine inntrykk at
dette er musikk som verken er
uproblematisk eller underhol-
dende.

Tett lydbilde. Cd-en er innspilt
av 2 L (Lindberg Lyd) og bruker
avansert opptaksteknikk og
videreformidlingsteknikk som
gjør at man som lytter har fø-
lelsen av å sitte på første benk i
det best tenkelige konsertlokale.

Ja stundom blir lydbildet så
tett at man får lyst
til å flytte seg litt
lenger unna. Men
igjen viser Lind-
berg Lyd sin uover-
trufne kvalitet,
noe som de også er
blitt hedret med
Grammy-priser
for.

Jørgen Mathisen

Best i sitt slag

Engegårdkvartetten består av fra venstre Arvid Engegård, Jan-Erik
Gustafsson, Juliet Jopling og  Atle Sponberg.
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