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BBC velger
Trondheimsolistene

«Det første som slår deg,
er den sensasjonelle
følelsen av å bli omsluttet av musikken» skriver
BBC Music om Trondheimsolistenes «Divertimenti». Bildet er fra plateopptak i Selbu kirke .
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I julinummeret
av BBC Music blir
Trondheimsolistenes
plate «Divertimenti»
månedens valg og plata
får fem av fem mulige
stjerner («outstanding»)
for både spill og lyd.
– Fenomenalt artig, sier daglig
leder Steinar Larsen.
Et av verdens ledende musikktidsskrifter skriver at «Divertimenti» er en «exceptionally musical» plate og at klangen på den lydteknisk avanserte
blueray-plata ikke er produsert
av teknikken, men skapt av orkesteret selv. I tillegg til gode anmeldelser er det stor og stadig
økende interesse for orkesteret.
Senere i sommer kommer et annet stort og anerkjent musikk-

tidsskrift, «Classic FM», for å
lage en reportasje. Magasinet
ønsker å sjekke «hemmeligheten» bak den spesielle Trondheimsolist-klangen som begynner å bli et internasjonalt varemerke.
– Vi er inne i en veldig flott utvikling og har god flyt. Det skjer
mye positivt som stadig genererer ny oppmerksomhet og interesse. Det betyr ikke at vi slapper
av; her jobbes det målbevisst,
knallhardt og langsiktig, men
mye går utrolig mye lettere når
man ikke trenger å begynne på
scratch overfor festivalarrangører, konserthus og agenter, sier
Larsen.

Til Hellas
Trondheimsolistenes nærmeste
store oppdrag er en konsert på
Nafplion Festival i Hellas 27.
juni. Deretter venter en rekke

konserter under Olavsfestdagene hvor orkesteret blant annet
skal spille verdenspremieren på
et verk av den russiske komponisten Sofia Gubaidulina. Også
det en stor, internasjonal musikkbegivenhet.

Hold på hatten!
– BBC Music er et av de absolutt
ledende internasjonale musikktidsskriftene. Å få toppscore og
bli «månedens valg» der er utrolig morsomt. Anmeldelsen er
ekstra hyggelig og godt timet i
forhold til at vi skal på turne i
England i høst, og planlegger
nok en turné der i 2010. England
er et stort og viktig marked for
klassisk musikk, og de begynner
å få øynene og ørene opp for oss,
sier Larsen.
I juli-utgaven av BBC-magasinet, som nå er på vei ut til abonnenter og butikker over hele ver-

den, gir anmelderen uttrykk for
begeistring for «Divertimenti».
«Hold på hatten! Selv om du
er godt vant med høykvalitets
surroundplater,
vil
denne
komme som en åpenbaring»,
skriver BBC-anmelderen og
fortsetter: «Det første som slår
deg, er den sensasjonelle følelsen av å bli omsluttet av musikken; plassert midt i sentrum av
begivenheten.» Men det er ikke
bare lyden som imponerer. Anmelderen understreker at et flott
program blir spilt «thrillingly»
av Trondheimsolistene. Sjelden
har han for eksempel hørt slik
«drive» i Brittens «Simple
Symphony». Adjektiver som imponerende direkte, forheksende, sjarmerende brukes om
orkesterets tolkninger.
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Komplett med firerbanden

– Vi er veldig fornøyde med det
vi har fått til, sier Kim Aasli i
Pstereo, som i dag kunngjør de
siste fire artistene som skal
spille på Marinen i Trondheim
sentrum 21. og 22. august.
Av disse knytter det seg nok
størst forventninger til Gang of
Four fra Leeds. Postpunkgruppa var aktive fra 1977 til
1984 og rakk på den tiden å sette
varige spor i rockhistorien. Ikke
minst inspirerte de en rekke
andre band og la på mange måter føringen for den nye bølgen
av postpunk-band det siste tiåret.

En annet britisk nyhet er
Filthy Dukes som har utspring
fra dj-miljøet i London. De spiller klubbmusikk som er blitt beskrevet som lummer synthpop
og både LCD Soundsystem og
Hot Chip har namedroppet
dem.
De to aller siste navnene på
årets plakat er lokale. The
School skal åpne lørdagens program med sin utadvendte indierock. Gruppa har to album bak
seg og består blant annet av
Andreas Elvenes (også kjent fra
BC) og Stig Førde Aarskog. I tillegg blir det mulig å få med seg

elektronikaduoen Amish 82
(Jørgen Meyer og Snorre Valen)
som sverger til rotete, catchy og
dansbar synthpop.
Dermed er alle brikkene på
plass for Pstereo.
–Vi følger en oppskrift her,
med både nytt og gammelt, samtidig som vi har øynene åpne for
tendenser og trender, sier Aasli,
som er overrasket over å ha blitt
kontaktet av billettkjøpere fra
land som Brasil, England, Hellas og Italia.
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Kommer: Gang Of Four fra

Leeds solgte ikke veldig mange
plater i sin glanstid, men har hatt
uvurderlig betydning for dagens
postpunk-scene. Lørdag 22.
august spiller de på Marinen.

