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Kristiansand Blåseensembles nye plate Over the Hills – and Far Away henter sin tittel fra 
undertittelen til Percy Graigers Children’s March. Programmet består utelukkende av marsjer 
i ulike former, og fra ulike tidsepoker. Her får vi presentert musikk av anerkjente komponister 
fra den vestlige kunstmusikken, som for eksempel Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Richard Strauss, Charles Ives og norske klassiske marsjer av Johannes Hanssen, 
Ole Bull, Johan Halvorsen og Edvard Grieg. 
 
Platen starter med en solid innspilling av Marche Militaire Française komponert av den 
franske komponisten Camille Saint-Saëns og fortsetter med en lekende lett og humørfylt 
versjon av Percy Graingers Children’s March. Videre følger fine innspillinger av blant annet 
March opus 99 av Serge Prokofiev, Commando March av Samuel Barber og Orient et 
Occident av Camille Saint-Saëns. På sistnevnte marsj viser ensemblet stor presisjon, 
kompakthet og klarhet i sitt spill. Dette høres ekstra godt på det fugerte partiet mot slutten av 
marsjen. 
 
De fire siste marsjene på platen er av de fire tidligere nevnte norske komponistene. Først i 
denne bolken får vi høre Norges kanskje to mest kjente marsjer, nemlig Valdresmarsj og 
Bojarenes Inntogsmarsj. Videre følger Ole Bulls Grand March To the memory of 
Washington, i et arrangement for treblås og horn. Arrangementet er gjort av ensemblets 
eminente klarinettist og komponist Stig Nordhagen. Platen avsluttes med Edvard Griegs 
Sørgemarsj over Richard Nordraak. Dette er en stemningsfull fremføring, som dessverre 
avsluttes av en ufortjent, ustemt akkord for en så god plate. 
 
Stort sett klinger ensemblet meget bra. Spesielt messing og da især grovmessing låter 
kompakt og fint. Også treblås låter bra, men denne gruppen skjemmes tidvis av 
intonasjonsproblemer i de lysere instrumentene. Platen har dessuten særdeles god lyd, og er 
godt produsert av Lindberg Lyd AS. 
 
En annen ting jeg har lyst å trekke frem er platens lekre og informative cover og booklet. Her 
finner man utfyllende informasjon om både ensemblet, dirigenten, musikken og 
komponistene, både på engelsk og norsk. 
 
Kristiansand Blåseensemble har en viktig funksjon i det lokale korpsmiljøet på Sørlandet. 
Siden sist jeg hørte ensemblet har de gjennomgått en enorm musikalsk kvalitetsheving, noe 
som kommer tydelig frem på Over the Hills – and Far Away. Platen vil helt sikkert fylle en 
viktig forbilledlig funksjon for korpsene i regionen. Samtidig er dette en plate som viser 
hvilken kvalitet norske profesjonelle ensembler innehar. 
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