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M U S I K K

N Y H E T E R

Først i verden med Blu-ray-album
Lindberg Lyd har laget
verdens første Blu-ray
eksklusivt for musikk.
Det har vakt stor
interesse fra hele verden,
og gitt salgsrekord på
selskapets nettbutikk.
Jon Arnesen
jon@faro.no
Divertimenti er
Lindberg Lyds 50.
musikk
albumutgivelse på etiketten 2L, og markerer
samtidig 20-årsjubileet for Trondheimsolistene. Albumet leveres i
Blu-ray-forpakning med to plater,
en Blu-ray Disc og en hybrid SACD.
- På en knapp uke ser vi at denne
utgivelsen gir oss tilgang på et helt
nytt internasjonalt forhandlernett;
Spill- og videobutikker over hele
verden har tatt kontakt på eget initiativ, forteller produsent Morten
Lindberg.

Det banebrytende
albumet gikk inn
på VG-lista klassisk
topp fem før slipp,
og overgår 2Ls
seneste suksess
med Trondheimsolistene.
- Den første uken
solgte vi like mye
av Divertimenti
som vi solgte på et
TRONDHEIMSOLISTENE har 20-årsjubileum, og er først i
halvt år av albuverden med album på Blu-ray.
met Mozart med
Trondheimsolistene og Marianne Thorsen, sier 2L har vært SACD-entusiaster siden
Lindberg.
sommeren 2005, og vil fortsette
Hvorfor Blu-ray?
med SACD og Blu-ray Disc.
- Blu-ray gir mulighet for samme
- Det er enighet i bransjen om at
lydkvalitet som SACD, men Blu-ray
det er plass til ett nytt fysisk format, og det er liten tvil om at dette gir en langt større tilgjengelighet og
fleksibilitet. Mange norske hjem har
er Blu-ray. Innen et år fra nå vil du
ikke lengre få kjøpt DVD-spillere på allerede en av markedets beste Bluray-spillere i bruk, PlayStation 3.
Elkjøp. Vareutvalget blir raskt BluSACD har et eget publikum, som er
ray-spillere som også kan spille
viktig for oss, derfor kommer vi til å
DVD og CD, spår Lindberg.
kjøre dobbelt opp, påpeker Lindberg.

TRONDHEIMSOLISTENE

Nytt album: Divertementi
(2L/Musikkoperatørene)
Utgitt fysisk: 28.05.2008 som dobbelt
album til enkel pris: Hybrid SACD (PCM
stereo (vanlig CD), DSD stereo og DSD 5.1
surround) og Music Blu-ray Disc (PCM
stereo og 5.1, DTS-HD Master Audio 5.1,
Dolby True-HD 5.1 og Dolby Digital 5.1)
Repertoar: Simple Symphony (Benjamin
Britten), Concerto for String Orchestra
(Grazyna Bacewicz), Carmina (Terje
Bjørklund) og Divertimento for Strings
(Béla Bartók)
På nett: www.2l.no, www.trondheimsolistene.no

