Fire konserter, tre i kammersalen og e
den store var deres tilbud til publiku
som strømmet til i store mengder. Og d
entusiastiske mottakelsen var til å ta
føle på. Allerede etter åpningsnumme
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CD
«Nidaros»
Med Nidaros domkor, Vivianne Sydnes
(dirigent), Torbjørn Dyrud (orgel),
strykekvartett frå TrondheimSolistene
2L
2010

Homogent
frå domen
På «Nidaros» presenterer
Nidaros domkor eit knippe
salmar, messeledd og anna,
med nyskrivne arrangement
av norske komponistar.

Publikum strømmet til i store mengder for å overvære Risør kammermusikkfests inntog i Carnegie Hall. Her under en prøve.
FOTO: LIV ØVLAND, RISØR FESTIVAL OF CHAMBER MUSIC ON TOUR 2010

Risørgjengens triumfferd
All ære til Risør kammermusikkfests inntog i
Carnegie Hall, en kveld
som gikk lukt til himmels.

Repertoaret er velkomponert: Felles
for dei fleste stykka er at dei på ein
eller annan måte har utgangspunkt i
eldre tid, anten gjennom gamalkyrkjelege sekvensar eller tonar frå den
norske folketradisjonen. Eit neste
felles trekk er at dei i stort er kopla til
nye tonesetjingar og arrangement.
På utgjevinga finst soleis lite kjent og
kjært, samstundes finst ei rekkje
tilknytingar og minne.
Dirigent Vivianne Sydnes har eit
godt materiale i dei kring 40 songarane sine. Ho nyttar materialet godt,
eit homogent og varmt klangideal er
utgangspunkt, men ein vil finna ei
solid
rekkje
klangvariasjonar
gjennom innspelinga. I opninga,
Andrew Smith sin refleksjon over
«Lux illuxit» frå Olavsofficiet, møter
me eit lett og ungt uttrykk, medan
noko meir nasalt kjem til syne i «Eg
veit i himmerik ei borg». Sidan, i
Henning Sommero sitt «Ioánnes»,
med komponisten sine karakteristiske innslag av resitasjon og glissandi, høyrer me nynning som kan
seiast inspirert av det russisk-ortodokse, med vibrato og tyngde i
klangen.
Der koret nok kunne hatt endå meir
å gå på kva gjeld dynamisk spenn, tek
dei mykje att i det detaljerte og varierte uttrykket med rike fargelegging
frå enkeltstemmer i ensemblet. Wolfgang Plagge sine komposisjonar
«Enno vil eg nemna» og «Solarkonge»,
er elles komplekse høgdepunkt.
Mellom salmar og messeledd finst
små
orgelimprovisasjonar
av
Torbjørn Dyrud. Desse innsmetta
gjev ytterleg variasjon til plata.
Samstundes byd dei på refleksjonar
over dei musikalske utgangspunkta,
vekselvis underfundige, insisterande
eller leikne. Dei gjev plata ekstra
overskot – og understrekar
haldninga til plata elles;
intensjonen er ubunden
men tydeleg.
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