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Musikk

Kvartettkraft
ENGEGÅRDKVARTETTEN
String Quartets
(2L)
Anmeldt av Halgrim Øistad

Anført av musikalsk leder Trond-Ole Haug drar Vågå spelmannslag på svensketokt i november. (Arkivfoto: Elias
Sperstad)

Vågå stiller sterkt i
nordisk mesterskap
Vågå-spelmenn deltar i alle tre klasser under
tidenes første nordiske mesterskap i folkemusikk, NORD-08. Evenemanget foregår i
svenske Sälen 14. til 16. november.
Av Halgrim Øistad
halgrim.oistad@gd.no
Mobil: 958 35 913

LILLEHAMMER: Her skal folkemusikere fra Danmark, Finland, Sverige og Norge samles til
kappleik. Til sammen blir det 24
tevlingsbidrag, fordelt på solister, grupper og spelmannslag.
- Vi har fartet mye og spilt
både i Sverige og Danmark. Men
vi har ikke truffet det skandinaviske folkemusikkmiljøet i en
slik sammenheng før - kappleikene er et norsk fenomen. Det
er morsomt at man har funnet på
en helt ny form for nordisk folkemusikkmøte, sier Trond Ole
Haug, musikalsk leder i Vågå
spelmannslag.
I tillegg til hele spelmannslaget i lagklassa stiller Tufskrøkjun i gruppespel. Trioen består
av Kari Grøsland, Synne Grothe
og Ann Kristin Odnes. Og så
skal Nina Owren Furuli delta i
solistklassa. Som medlem i SørFron spelmannslag er hun vel
ikke kvalifisert vagvær så langt.
Men hun har nå bodd i Vågå i to
år, så...
- Opplegget er at det er vinnerne av lagspel, gruppespel og
solo fele på Landskappleiken på

River okke som
OKKERVIL RIVER
The stand ins
(Jagjaguwar)
Anmeldt av Halgrim Øistad

Okkervil River er foreløpig ikke noe velkjent navn her til lands, selv om «The stand
ins» er femte album fra Texas-baserte bandet. Men det er ingen grunn til at ikke flere får ørene opp for den
ganske spretne musikken fra sanger/gitarist Will Robinson Sheff
& co.
Musikalsk henter Okkervil River inspirasjon både fra folk og
engelskaktig pop, med litt skurrende gitarer attåt. Lydbildet er
åpent og luftig og gir plass til arrangementsmessig variasjon, inkludert smakfull blås og stryk.
- They’re waiting to hate you/ so give them an excuse, synger
Sheff på «Blue tulip», som fra en stille start bygger opp til en slags
vakker kraftballade.
Det tilsynelatende ganske muntre musikalske uttrykket lyver
litt. Dette handler også om å mislykkes, om brutt kjærlighet, bedrag og ensomhet, blant annet.
Men plata er ikke uten en form for humor, helst av den litt syrlige sorten. Skranglerockeren «Pop lie» og «On tour with zykos»
er eksempler på dette.
«The stand ins» er kanskje ikke noe originalt mesterverk, men
absolutt verdt å utforske.

Rotekte, rett og slett
Innflyttet vagvær Nina Owren Furuli fra Sør-Fron stiller i soloklassa.
(Arkivfoto: Camilla Berg Hansen)

Oppdal som skal delta på
Nord08. Egentlig er det ikke vi
som skulle vært med. Men Østerdølenes spellmannslag, som
vant på Oppdal, kunne ikke reise på grunn av annet oppdrag. Så
da ble det oss, sier Haug.
- Du føler at dere er kvalifiserte?
- Ja da. Dette blir løyle. Jeg

hadde nå tenkt meg dit uansett,
så dette passer bra!
- Spiller dere med toppet lag?
- Vi stiller et bra lag. Det ser
ut til å bli 15-16 av oss.
I tillegg til utøverne på vanlig
fele, stiller også noen av de beste
hardingfeleutøverne fra Oppdal
på NORD-08.

Nå kommer Abba-Singstar
LONDON: Verden synes ikke å
få nok av Abba. Nå blir det et
eget «Singstar» med låtene til
det svenske bandet, som ble
oppløst i 1982.
Med «Mamma Mia»-filmen
blusset Abba-feberen opp på ny,
og nå kan fansen få synge med til

De 50 som overvar Engegårdkvartetten i
Kulturhuset Banken i Lillehammer 18. oktober i fjor kjenner innholdet på «String
Quartets» - Joseph Haydns strykekvartett i D-dur opus 76 nr. 5,
Leif Solbergs strykekvartett i h-moll, Edvard Griegs g-moll kvartett opus 27.
Noen vil kanskje reagere på at Lillehammer-komponisten Leif
Solbergs lite spilte kvartett fra 1945 stilles sammen med et av nøkkelverkene fra «strykekvartettens far», Haydn og produkt fra et
av Griegs mest lysende øyeblikk. Men det fungerer ved at Solbergs nyromantiske komposisjon på en måte har tråder både til
Haydns klassiske stil og Griegs folk-inspirasjon. H-mollkvartetten
har også kvaliteter som gjør at den fortjener å bli mer kjent.
På scenen er Engegårdkvartetten, anført av Arvid Engegård på
energisprutende førstefiolin, et emosjonelt kraftsenter der rå innsats kan overskygger subtile tekniske kvaliteter. Men om det er
lov å være engasjert rufsete live, gir kvartettens stil utfordringer
på plate - uten det visuelle inntrykket.
Og det er nok så en hopper litt i stolen over passasjer hos fader
Haydn - var han SÅ sprelsk, liksom? Men spillestilen fungerer utmerket i Solbergs nøkterne verk, som får ekstra vitalitet og virkelig skinner. Også Griegs opus 27 er et bravurnummer i Engegårds
djerve form.
Jo da!

alle de store hitlåtene til bandet.
Sony har nemlig utviklet et
spesielt «Singstar Abba» til Playstation 2 og Playstation 3, for
lansering senere i vinter.
I spillet kan man teste stemmebåndene på låter som «Mamma Mia», «Waterloo», «Gimme!

Gimme! Gimme» og «Dancing
Queen» – for å nevne noen.
– Vi er glade over å samarbeide med Abba, slik at vi kan tilby
låtene deres i Singstar opp mot
jul, sier David Reeves, sjef for
Sony Computer Entertainment
Europe. (©NTB)

RITA ENGEDALEN
The tree stillstanding
(Grammofon)
Anmeldt av Per Ivar Henriksbø

Dette er ei dame vi virkelig skal se opp for.
At jeg skulle få et forhold til Rita Engedalen - som jeg knapt kjente navnet på - ante
jeg ikke. Før jeg hørte «The tree still standing».
Vi har å gjøre med en særdeles begavet låtsnekrer og utøver.
Hun opererer innen det man kan kalle blues og roots. De tolv
sporene på albumet er dels egenskrevet og egenkomponert, dels
coverlåter, blant sistnevnte Janis Joplins «Turtle blues».
For et par år siden ga Rita Engedalen ut «Heaven Ain’t Ready
For Me Yet». Den gikk meg av en eller annen grunn hus forbi,
men det spørs om jeg ikke må skaffe den.
Høstens skive åpner med Engedalens egen «Where Does Everybody Go». I finalen «I am changed», også den sugd fra eget
bryst, hun fått med seg selveste Ketil Bjørnstad på klaver. Stygt å
nevne noen framfor andre, men det vil være ufint å ikke også
trekke fram gitaristen Morten Omlid.
Sounden har sterkt preg av sørstatene. I noen sekvenser får
Engedalen godt fram melankolien. Det er noe rotekte med hennes forhold til sjangeren. Hun er utvilsomt et av de mest spennende - for ikke å si det mest spennende - navnet i norsk blues- og
rootsmusikk for tida.
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