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HANNE	BOEL
Unplugged 2017
Sundance Records
SU	9093-2

Pop. Den danske soul-sangerinnen Hanne 
Boel trenger neppe noen nærmere introduk-
sjon, men det begynner å bli en stund siden 
hun slo igjennom også i Norge med Kinda Soul 
i 1992. Låter som «Don’t Know Much About 
Love» og «Starting All Over Again» blir stadig 
spilt på radio, men da i full soul-tapning. Nå har 
hun imidlertid spilt inn noen av sine største sla-
gere live og i akustisk tapning. Det kler låtene 
hennes godt, for stemmen til Boel har det aldri 
vært mye å utsette på. Det er det fremdeles 
ikke, selv om Boel kunne feire sin 60. fødsels-
dag i august. Det er likevel ingen minimalistisk 
innspilling med Boel og gitaren. Her er det flere 
gitarer, tangenter, trommer og en strykekvar-
tett. Det gir mulighet for stor variasjon arran-
gementsmessig, noe hun heldigvis benytter seg 
av. Det er ikke full orkestrering hele tiden, og 
blant annet «Don Know Much About Love» har
hun tatt ganske mye ned. Det fungerer ut-
merket. Det gjør også opptaket fra Musikkens 
Hus i Ålborg og Konsertsalen i København fra 
februar i år. Stemmeopptaket er ypperlig, det 
samme med gitarene. Kanskje ikke helt i refe-
ranseklasse, men mer enn bra nok. Live-feelin-
gen er også til stede i fullt monn med syngende 
publikum og masse klapping. Dette er rett og 
slett en feel-good-plate. RES. 
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DET	NORSKE	KAMMERORKESTER
Lully: Le Bourgeois gentilhomme	/	Strauss:	
Der Bürger als Edelmann
Lawo	Classics
LWC	1143

KLASSISK. “Den adelsglade borger” er et kjent 
teaterstykke skrevet av franske forfatteren Mo-
liere. Musikken til stykket som hadde premiere
i oktober 1670 ble komponert av Jean-Baptiste 
Sully. Nesten 250 år senere komponerte Ric-
hard Strauss ny musikk til stykket, inspirert og
med utgangspunkt i Sully sin musikk. Begge
disse versjonene har blitt en del av 40-årsjubi-
leum til Det Norske Kammerorkester, og det er 
trolig første gang begge er spilt inn av samme
orkester på samme plate med de samme instru-
mentene. Det er utrolig morsomt å høre de to 
ulike versjonene opp mot hverandre, og ikke
minst hvor tidstypiske de fremstår, selv om det 
ikke er noe barokk-orkester som spiller Sully-
versjonen. Det sier også mye om kvaliteten til 
Det Norske Kammerorkester at de håndterer
begge de to versjonene med like stor bravur. 
Når det gjelder lydkvaliteten så er vi fryktelig
bortskjemt her på berget med både 2L og Lawo
Classics (som her) som ikke bare gir oss strålen-
de musikk, men matchende lydkvalitet. Dette er
nemlig bare praktfullt, enten man snakker klang
i instrumentene, detaljer, holografi og dynamikk. 
Rett og slett glimrende på alle måter og ikke et
terningprikk å trekke noe sted. RES. 
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TINA	MARGARETA	NILSSEN
Appassionata
2L
2L-142	SACD

KLASSISK. Tina Margareta Nilssen er muligens 
ikke den første navnet som kommer opp hvis du 
ber folk nevnte en norsk klassisk pianist, men 
Nilssen har gitt ut plater til fantastiske kritikker 
både ute og hjemme. Nå i høst har hun gitt ut 
Appassionata med tre klaverstykker av Edvard 
Grieg, Signe Lund og Ludwig van Beethoven.  De 
tre stykkene er svært forskjellige i uttrykk og in-
tensitet, uten at det ser ut til å plage Nilssen i det 
hele tatt. Hun både kjæler med tangentene og 
dæljer løs på dem som om det stod om livet når 
det trengs. Det er gnistrende godt spilt, og det er 
rett og slett klin umulig ikke å bli revet med. Det 
hender jeg bruker pianomusikk som avslapning i 
bakgrunnen, men selv i de rolige partiene på Ap-
passionata så tviholder Tina Margareta Nilssen 
på oppmerksomheten min. Opptaket er gjort i 
Sofienberg Kirke som Morten Lindberg og plate-
selskapet 2L ofte benytter. Nær sagt som vanlig 
tryller 2L ut ypperlig klang og dynamikk fra sine 
akustiske innspillinger. Kanskje kunne det vært 
enda en ørliten tanke crispere i anslagene når 
det blir veldig dynamisk, men det er mulig at det 
ville gått på bekostning av klangen og romfølel-
sen. Det låter uansett veldig flott både lydmes-
sig og musikalsk. Det er med andre ord bare å 
merke seg navnet Tina Margareta Nilssen om du 
ikke allerede har gjort det. RES. 


