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- Nå tardetav!

På Grammy-vorspiel – En enestående mulighet til å nå ut til 1000-vis av butikker i hele USA. Og det beste er at vi bare har oss selv å takke, sier Morten Lindberg
(t.h.) i plateselskapet 2L, som denne uken er i Los Angeles sammen med kunstnerisk leder i Trondheimsolistene, Øyvind Gimse (t.v.), og

daglig leder Steinar Larsen. Foto: KIM NYGÅRD

10medarbeidere i Naxos, verdens største distribusjonsselskap for klassiskmusikk, skal jobbe for
at Trondheimsolistene skal slå igjennom iUSA. Side 3
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Naxos satser stortpå
Trondheimsolistene
10 medarbeidere i
verdens største
distribusjonsselskap
for klassisk musikk
skal jobbe for at
Trondheimsolistene
skal slå igjennom i USA.

– Dette er det største som har
skjedd med en norsk klassisk-
utgivelse, sier Morten Lindberg
i plateselskapet 2L. Han har
den siste uken ferdigforhandlet
en historisk kontrakt som sikrer
den tredobbelt Grammy-nomi-
nerte plata «Divertimenti»
medTrondheimsolistene fulldi-
stribusjon i det amerikanske
markedet.
Kunstnerisk leder i orkeste-

ret, Øyvind Gimse, og daglig le-
der Steinar Larsen, er denne
uken i Los Angeles sammen
med Lindberg i forbindelse
med søndagensGrammy-show.
De er veldig fornøydmed job-

ben Lindberg har gjort.
– Nå har vi rett og slett en

enestående mulighet til å nå ut
til 1000-vis av butikker i hele
USA. Vi har jobbet hardt og
lenge for dette her, og nå ser det
jaggu ut til at det tar av. Og det
beste er at vi bare har oss selv å
takke!

Hylles for ny lyd
Stemningen i den norske leiren
før Grammy-prisene deles ut er
upåklagelig. Selv om det er
uvisst hvor mye kontrakten vil

bety i kroner og øre vil den uan-
sett føre til økt salg på flere tusen
i USA – uansett om det blir
Grammy eller ei.
Det er den nyskapende Blue-

Ray-teknikken sammen med or-
kesterets kvaliteter som har
brakt orkesteret til Grammy og
fått storfiskene til å bite på kro-
ken. Flere av de konkurrerende
klassisk-labelene i Europamånå
stå og se på at lille 2L og Trond-
heimsolistene introduserer et
nytt produkt til musikkverde-
nen. I det kommende bransje-
bladet fra Sony er det viet fire si-
der til «Divertimenit» og det blir
understreket at plata bør brukes
som test-cd for å selge Blueray-
spillere som for eksempel PS3.

Sloss omTrondheimsolistene
Det var på bransjemessa Midem
at Lindberg ble oppmerksom på
at han satt med en verdensensa-
sjon.
– Der var det tre store distri-

butører som ville samar-
beide – deriblant Naxos. Det

viste seg raskt at de hadde de
beste planene. De er størst og de
er best på moderne musikkfor-
midling på nett.
– Hvilken motivasjon har

Naxos for å satse på Trondheim-
solistene?
– De vil ha oss som en kvalita-

tiv spydspiss i katalogen sin,
melder Gimse. Lindberg er av
samme oppfatning.
– Det er ikke for å fylle opp ka-

talogen deres med nye titler. Det
er fordi vi kan øke kvaliteten på
katalogen deres med en ny type
produkt. Vi har avtalefestet at vi
skal ligge i fullprisformat – og
at det er nøyaktig dette produk-
tet (han klasker verdens første
BlueRay-cd i bordet). . . som
skal selges.

Mulig verdenslansering
Med Grammy og USA-lansering
åpner det seg muligens dører
også ut til resten av verden.
– Uten at jeg kan si for mye så

er det ting på gang når det gjel-
der resten av verden også, røper

Lindberg i løpet av intervjuet.
Daglig leder i Trondheimso-

listene, Steinar Larsen er selvføl-
gelig strålende fornøyd med av-
talen.
– Det som er ekstra artig kul-

turpolitisk er at vi ikke selger ut
produktet, men at vi eier det
selv – vi har bare fått verdens
største distributør med på laget.
Tidligere norske klassisk-suk-
sesser er utelukkende gjort av
multinasjonale plateselskaper.
– Nå har Trondheimsolistene

to gode motorer i USA-satsin-
gen, fortsetter Lindberg.
– Grammy-nominasjon og

eventuelt pris er veldig viktig,
men Naxos-avtalen sikrer opp-
følging av plateproduktet. Hvis
solistene drar på USA-turne nå
vil Naxos følge dem fra by til by
for å selge platene. Konserter og
platesalg må jobbe tett sammen
for å full effekt, avslutter platedi-
rektøren.

STIANWALLUM 982 83 751
stian.wallum@adresseavisen.no

Opptur i LA Natt til fredag feiret en fyldig delegasjon fra plateselskap og orkester den viktige kontrakten med middag i topp-etasjen på en av metropolens skyskrapere.
– Nå kan vi puste ut og ta en fest. Denne uken har vært utrolig spennende, kommenterte Lindberg. Fra venstre: Steinar Larsen, Morten Lindberg og Øyvind

Gimse. Foto: KIM NYGÅRD
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