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Lyden av fremtid
hybrid SACD som kan kjøre på
vanlige dampanlegg. Og som
gir fantastisk klar lyd.

cd klassisk
Trondheimsolistene
«Divertimenti»
2L

123456
Trondheimsolistene feirer tyve års
jubileum med ny plate

TIL HØSTEN er det tyve år siden
Bjarne Fiskum startet Trondheimsolistene. Opprinnelig var det
tenkt som et sted der unge
strykere ved Musikkonservatoriet i Trondheim kunne trene
samspill og skaffe seg orkestererfaring. I dag er Trondheimsolistene et veletablert strykeorkester med solid internasjonalt renommé. De har spilt
inn Vivaldi med Anne-Sophie
Mutter, og en ny plate med
ﬁolinkonserter av Bach er på
trappene. I går kveld spilte de
med Mutter i Tokyos berømte
Suntory Hall som avslutning
på en lengre turne i Kina og
Japan.

VAKKERT, MEN ... Et profesjonelt,
velspillende strykeorkester og storslått lyd, men repertoaret kunne
gjerne vært mer interessant og
utfordrende, mener BTs anmelder.
FOTO: TRONDHEIMSOLISTENE

AT TRONDHEIMSOLISTENE ikke
trenger å ha Mutter i front for
å spille godt, kan man høre på
den nye platen der de fremfører verk fra 1900-tallet. Her
er varm og avrundet strykerklang. Her er polerte fraseringer. Her er ingen tekniske
problemer. Alle detaljer sitter
som de skal. Og i tillegg har plateselskapet 2L hatt anledning til
å plassere seg i den internasjonale frontlinjen når det gjelder
lydopptak. Selskapet var først
i verden til å bruke DXD-lydformatet. På platen med
Trondheimsolistene er lyden
overført til Blu-ray, det seirende
høydeﬁnisjonsformatet. Og for
oss som ikke har anskaffet noe
som kan avspille slike science
ﬁctiongreier, er det lagt ved en

Stillesittende
sjangerstykke

Elektronisk folk

Småtøff debutant En festbankett

cd elektronika

cd country

cd klassisk

cd elektronika

Christophe Bailleau & Neal Williams
«On Soft Mountains We Work Magic»
Fenêtre Records

Evan Westerlund
«Howlin’ at the moon»
Musikkoperatørene

123456

123456

«Musical Banquet»
Monika Mauch, sopran
Nigel North, lutt
ECM New Series

123456

Lydlandskaper med folkinspirerte
dimensjoner

Et debutalbum med pirrende appell

Diskokongen Lindbæk forsøker seg
på ambient

Det er et svært blandet uttrykk vi
møter på denne platen. Christophe
Bailleau bidrar med elektronika i
en blanding av laptopmusikk og
diverse opptak. Det gir en blanding
av atmosfæriske lydlandskaper og
mer småstøyende dimensjoner.
Neal Williams synger på en folkinspirert måte, med akustiske gitarer
og banjo. Dermed oppstår det et
møte som har en eksperimenterende karakter. Det blir også en slags
ambient folk, der lydlandskapene
og feltopptakene legger seg rundt
de akustiske delene av lyden.
Stemmen og gitarene omsluttes
av elektronisk lyd, som i tillegg
til å skape atmosfære også blir
omgivelsene for musikken. Platen
er holdt nede, støyen blir aldri påtrengende, men det kler den godt.
«A Mountain of Flutes» fungerer
spesielt ﬁnt. De elektroniske lydene
glir inn og ut av fokus, mens det
nesten lyder som om Williams ikke
hører dem.
Det er en plate som krever ganske
konsentrert lytting, selv om den i
perioder fremstår nesten som bakgrunnsmusikk. Men det er mange
ﬁne detaljer å høre. ERIK STEINSKOG

Pechenga
«Helt borte»
Pechenga Records/VME

Føler du at det blir lengre og lengre
mellom utgivelsene med nordnorsk
ambient? Det som før var en norsk
paradegren, har tørket inn siden
90-tallet. Men hjelpen kommer fra
en uventet kant når diskokongen
Rune Lindbæk går i studio sammen
med Cato Farstad i Vardø. Resultatet er «Helt borte», et knippe låter
som kan minne om Biospheres
urytmiske sider, men med mer vilje
til melodi.
Albumet er til tider svært stemningsfullt, og overrasker litt ved å
introdusere myke gitarer nå og da.
Ellers får platen hakk i skjeftet for
de ﬂeste sjangerkjennetegnene:
Dette er mørkt, pulserende, svevende og stillegående. Problemet
er at de 38 minuttene nærmest
blir for mørke og stillegående, og
mangler dramatikk eller noe som
holder fast på lytteren.
Har du bruk for litt meditasjonsmusikk er det bare å plukke opp
Pechenga. For all annen bruk er det
fremdeles Biosphere som gjelder.
WALTER N. WEHUS

Et sted skal man jo begynne, og
cd-debuten til kanadiske Evan som
bor i Malmö, indikerer en spennende fremtid. Hvorfor? Fordi Evan
Westerlund med bakgrunn som
radio-dj vet utmerket godt hva som
fenger – hva som appellerer.
Evan har spilt inn albumet sitt i
Nashville. Musikerne er førsteklasses. Han kunne ikke ha fått bedre
backing enn dette. Stilen er en
blanding av tradisjonell country og
småtøff rock. Låtmaterialet er noe
ujevnt, men når Evan Westerlund
er på sitt beste – da er det skikkelig
bra. Som i «I miss you», «We got a
little somethin’», «I miss my Marie»
og tittelsporet «Howlin’ at the
moon». Selvkomponerte originaler.
Sangstilen er som musikkutvalget
– noe ujevn. Evan fremtrer som en
storyteller med fengende refrenger
og småﬁkse melodilinjer. En countryartist det er hyggelig å vende
tilbake til. Et navn å merke seg!
JAN ARILD LARSEN

ET PROFESJONELT, velspillende
strykeorkester og storslått lyd.
Hva mer kan man da ønske
seg? Vel … at et så sterkt orkester hadde valgt å bryne seg på
et mer interessant repertoar,
kanskje? Platen heter «Divertimenti», og det er for så vidt
ikke falsk reklame. For det er
snakk om ﬁre diverterende,
underholdende stykker musikk.
Men heller ikke mer. Den fjerde
av Benjamin Brittens «Simple
Symphonies» er enkel og grei
musikk uten store utsving.
«Konsert for strykeorkester»
(1948) av polske Gra¿yna
Bacewicz er et traust stykke neoklassisisme med spretne rytmer
og kantede temaer. Etterpå
følger en orkestertranskripsjon
av Terje Bjørklunds litt bleke
strykekvartett «Carmina» fra
1994. Platens eneste skikkelige, musikalske lyspunkt er en
hissig versjon av Béla Bartóks
«Divertimento for strykere»
(1939).

PETER LARSEN

Soul fra
skyggene
cd soul
Jamie Lidell
«Jim»
Warp
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Melankolske, drømmende
stemningsbilder

Robert Dowland var bare nitten år
gammel, men allerede en virtuos
luttspiller, da han utga sangboken
«A Musical Banquet» i 1610. Boken
skulle både styrke hans egen karriere og skape blest om faren, den
store luttspilleren John Dowland.
Faren var kommet tilbake til London etter lang tids ansettelse hos
Christian IV i Danmark og hadde
ennå ikke klart å få seg stilling ved
det engelske hoffet.
Boken inneholder sanger av pappa
John og andre engelskmenn, men
presenterer også, som den første i
sin art, sanger av ledende italienske, franske og spanske komponister. Musikalsk sett er dette,
som tittelen sier, en festbankett:
21 delikate dikt akkompagnert av
utsøkt luttmusikk. På ECM-platen
fremføres de som melankolske,
drømmende stemningsbilder av
Monika Mauch og Nigel North.
Det er en glimrende tolkning. Men
når det gjelder uttrykkskraft og
stemmeprakt, er kontratenoren
Andreas Scholls innspilling fra 2001
fremdeles uten konkurranse.
PETER LARSEN

Elektronikaprodusent fester
grepet om soulkronen

Få musikere er blitt snøftet og
blåst mer av enn Jamie Lidell. Helt
ufortjent selvfølgelig, men det er
noe ved det å gå fra eksperimentell elektronika til soul så å si over
natten som får folk til å rynke på
nesen. «Multiply» (2005) var et
fantastisk album, som blandet
elektronika med croonersoul og
funkpop. På oppfølgeren «Jim»
har Lidell kvittet seg med omtrent
alt som smaker av elektronikk, og
laget et album som drypper av sjelfulle ballader, klassiske funklåter og
en gjennomstrømmende 70-tallet-i2008-stemning som har en tendens
til å komme bardus på lytteren.
Med seg har Lidell pianist Gonzales,
samt Weather Reports Alex Acuña,
med blant annet Peaches på bakgrunnsvokal.
Der «Multiply» var et soveromsprosjekt, har dette albumet tatt skrittet
ut i dagslyset og godt studioarbeid.
Om noe har gått tapt i overgangen,
må det være litt av den kreative
galskapen.
WALTER N. WEHUS

