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Sett deg godt til rette og lukk 
øynene mens du lytter til Trond-
heimSolistenes siste plate. Slik 
strykerlyd har du knapt fått ut 
av høyttalerne dine før. Oppta-
kene har Lindberg Lyd gjort i 
surround og har du et brukbart 
fem-kanals-anlegg sitter du plut-
selig midt inne i orkesteret, om-
gitt av glitrende musisering. 

Slurver ikke. Du kan lytte deg 
rundt i orkesteret og peke ut 
de musikerne som har 
slurvet med harpiksen. 
Men de er ikke lette 
å fi nne, Trondheim-
Solistene slurver ikke 
med noe som helst. 
Når de tilbys lyd-
forhold som dette, 
takker de med å 
hente ut klangbil-
der og musisering 
som fortjener lydbehandling av 
ypperste klasse. For disse lyd-
opptakene avslører alt, her nyt-
ter det ikke å ta lett på hverken 
harpiks eller intonasjon, for ikke 
å snakke om hvordan de mest 
kronglete passasjer fremtrer nå-
deløst detaljert. Men det største 
er opplevelsen å være i en til-
stand der lydopplevelsen gjør 
sitt beste for å virkeliggjøre illu-
sjonen, et lydopptak er tross alt 
bare en etterligning. Men la oss 
si det sånn; det fi nnes gode og 
dårlige kopier. Ingen lager bedre 
lydillusjoner enn det Lindberg 
Lyd serverer her.

Lyd i småbiter. Det handler om 
nye lydformater og digitaltek-
nikk, de som forstår seg på sånt 
kan lese det rikholdige teksthef-
tet. For oss som ikke har et fa-

miliært forhold til Mbit/s, går 
det an å si at her deler man opp 
den syntetiske lyden i et vanvit-
tig antall småbiter som igjen kan 
bearbeides og bygges opp til il-
lusjonen om hvordan en cello-
tone skal klinge.

Velger du å høre lyden i vanlig 
stereo, vil du fortsatt ha en stor-
lydopplevelse, men du plasserer 
deg selv ut av orkesteret. I tillegg 

■

til SACD-platen 
(som kan spilles 
på alle CD-spil-
lere) får du også 

en plate i det nye Blu-ray-for-
matet. Der skal du i teorien få 
ut enda mer oppløst lyd, hvis du 
har en Blu-ray-avspiller.

Divertimenti. Divertimenti er 
en betegnelse som dukket opp 
på 1700-tallet og innbefattet let-
tere musikk skrevet for små en-
sembler og fremført ved sosiale 
happeninger, gjerne utendørs. 
Mozart skrev fl ere, betegnel-
sen tilsier at det musikken skal 
være lett tilgjengelig og under-
holdende.

Denne innspillingen tar for 
seg fi re nyere verk som Trond-
heimSolistene har valgt å plas-
sere innenfor sjangeren. Bartok 
er den eneste av komponistene 
som selv har brukt betegnel-
sen, Divertimenti for strykere. 
Optimistisk og lekent til å være 
bartok, Men som all musikk fra 
hans hånd; milevis fra det like-
gyldige.

Sår klang. Terje Bjørklunds 
Carmina (sang) er en 13 minut-
ter lang, sofi stikert klanglinje. 
Litt på siden av sjangeren, men 
den syngende, litt såre klangen, 
er betakende.

Benjamin Brittens Simple 
Symphony spilles med fynd og 
klem og beviser at dette er alt 
annet enn «enkel musikk».

Kvinnelige, polske komponis-
ter er ikke ofte på norske plate-
lister. Her presenteres Grazyna 
Bacewicz (1909-1969) med sin 
Konsert for strykeorkester. Et 
lekent verk som treffer sjange-
ren perfekt.

Ekte lydoppelvelse
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TrondheimSolistene
Divertimenti
Verk av Benjamin Britten, 
Grazyna Bacewicz, Terje Bjør-
klund og Bela Bartok.
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Du kan lytte deg rundt i 
orkesteret og peke ut de mu-
sikerne som har slurvet med 
harpiksen.

«Det største er 
opplevelsen å være 
i en tilstand der 
lydopplevelsen 
gjør sitt beste for å 
virkeliggjøre illusjo-
nen»


