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Cd
TrondheimSolistene
DIVERTIMENTI
Musikk av Britten, Bacewicz,
Bjørklund, Bartok

Står seg
motdet
meste
Uten tvil årets norske ut-
givelse som vil kunne vekke
stor oppmerksomhet –
også av musikalske
grunner.

Tittelen er genial.Omman
ikke nødvendigvis skalmore
seg til døde, så skal i hvert
fall sanseapparatet stimu-
leres til det ytterste. Det er
slik denmedierte under-
holdningsindustrien er. Det
diverterende har derfor aldri
hadde enmer sentral plass i
kulturbildet enn hva det har i
dag.Men kan velge å ta av-
stand fra denne nytelses-
kulturen, ellerman kan gjøre
somTrondheimSolistene og
få det beste ut av den. For det
er akkurat det de gjørmed
sin siste innspilling. I tillegg
til at vi får alle de tekniske
nyvinninger og formater
som ermulig samlet på ett
brett, får vi presentert et
knippe spennende orkester-
stykker fra det tyvende år-
hundremed fullmusikalsk
integritet.
Ved å la Brittens Simple

Symphony ogBartoksDiver-
timenti for Strings omkranse
innspillingen går de inn på
arenaen til de store opp-
føringstradisjonene.Men på
det punktet føyer Trond-
heimSolistene seg selv inn i
rekken.Med denne inn-
spillingen bidrar de faktisk
til å skape en legendarisk
innspilling. For her det et så
nyanserikt spill koblet opp
mot så vel temperament, inn-
levelse og formfølelse at Bar-
tok glir like lett inn somBrit-
ten får dybde. I tillegg
presenteres den polske se-
nekspresjonistenGrazyna
Bacewicz (1909-1969) på en
slikmåte at vi ikke skjønner
hvorfor vi ikke har hørtmer
til henne før. Terje Bjør-
klunds komposisjoner har
gåttmye igjen på Trond-
heimSolistenes repertoar. De
mestrer det å skape liv og et
gjennomført dynamisk driv i
denne orkesterversjonen av
Carmina, somhar et sterkt
minimalistisk grunnpreg.
Dette er stor kunst.

Anmeldt av HROAR KLEMPE

MUSIKK

Kylie for sexy
for Coldplay
■KylieMinogue skulle
egentlig ha bidratt på låten
«Lunar» på det kommende
Coldplay-albumet.Men
ifølge britiskeQMagazine
ble låten droppet i siste liten.
Årsak: ChrisMartinmente
sangen var «for sexy». Sist
uke ble det bekreftet at ban-
det besøkerNorge på sin
kommende europaturné.




