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Mutter velger norsk
TrondheimSolistene blir listepop med Odd Nordstoga og
Anne-Sophie Mutter før
20-årsjubileet i Olavshallen
8. november.

TRONDHEIMSOLISTENE, her under
innspillingene av Divertimenti.

Jon Arnesen
jon@faro.no
I november feirer Trondheimsolistene 20-årsjubileet. Tidligere i
musikk
år var de først i hele verden med
album på Blu-ray Disc. De preger
Odd Nordstogas nye album, Pilegrim, og er
aktuelle med verdens største klassiske superstjerne, Anne-Sophie Mutter.
29. september kommer Trondheimsolistenes
andre innspilling med den tyske fiolinisten AnneSophie Mutter, Bach: Violin Concertos 1 & 2
(Deutsche Grammophon/UMG). Det tidligere
samarbeidet om Vivaldi: De fire årstider i 1999 har
solgt 350.000 på verdensbasis og 22.000 i Norge.
- Den forrige solgte utrolig bra, forteller butikksjef Trygve Øyasæter i Platekompaniet
Trondheim.
- Trondheimsolistene er mye større platesalgmessig her enn hos de andre butikkene i
kjeden, og de er viktige for klassiskprofilen vår.
Musikkoperatørene (MOP) og Lindberg Lyd har
allerede sett Trondheimsolistene på VG-lista i år
med Divertimenti (2L/MOP). Det er et i
utgangpunktet smalere klassiskprodukt, men
en milepæl i album-teknologi med Blu-ray Disc.
Daglig leder Håkon Gjesvik hos MOP kan melde
om 2.200 leverte Divertimenti til norske
butikker.
- Det er bare en begynnelse. Trondheimsolistene

har fått eventyrlig mange toppkritikker i
internasjonale tidsskrifter de siste månedene,
samt i september og oktobernumrene. Det er
mye mulig at de blir nominert til Midem Classic
Awards, Grammy og Spellemannprisen. I tillegg
vil de nye utgivelsene med Mutter og
Nordstoga bygge Trondheimsolistene ytterligere opp som et av våre aller fremste
ensembler, sier Gjesvik.
Universal Classics & Jazz (UCJ) jobber med det
nye Mutter-albumet, mens norskavdelingen har
Trondheimsolistene med Odd Nordstoga.
Produktsjef for UCJ, Øyvind Skjerven Larsen,
merker seg bredden av årets nye album med
orkesteret.
- Det er et av de sterkeste norske varemerkene
vi har i klassisk for tiden. De har en crossoverappell på grunn av det de gjør sammen med alt
fra Odd Nordstoga til Anne-Sophie Mutter. At
disse ønsker å spille sammen med dem, viser

hvor stort spekter orkesteret har, sier Skjerven
Larsen.
Promoteringen av Bach-albumet mot norske
medier er allerede i gang, og UCJ venter å nå ut
over fagpresse og klassiskmagasiner.
- Vi har noen norske journalister på Luzern-festivalen i Sveits, der Mutter framfører Bach
sammen med Trondheimsolistene torsdag 18.
september og gjør noen intervjuer. Trondheimsolistene gjør også en del intervjuer rundt
denne lanseringen, forteller produktsjefen,
UCJ venter på tilbakemelding fra grossistene før
de sier noe om utsikter til forhåndssalg av
Mutter og Trondheimsolistenes Bach-album.
- Vi har satt salgsmål for første fase på 5.000,
opplyser Øyvind Skjerven Larsen.

TRONDHEIMSOLISTENE
Orkester stiftet 1988
Nye album:
Anne-Sophie Mutter Bach: Violin Concertos 1 & 2
(Deutsche Grammophon/UMG) 29.09.2008
Odd Norstoga Pilegrim (Universal Music/UMG) 15.09.2008
Aktuell katalog: Divertimenti (2L/MOP) album på SACD og
Blu-ray Disc
1 uke på VG-lista, 30. plass uke 24/2008
Katalog med Anne-Sophie Mutter: Vivaldi: De fire årstider (1999, DG/UMG) 5 uker, 14. plass

TRONDHEIMSOLISTENE er sammen med Anne-Sophie Mutter om nytt Bachalbum (f.v.) 29.09.2008, etter 350.000 solgte av Vivaldis De Fire Årstider fra
1999, de er sammen med Odd Nordstoga på Pilegrim 15.09.2008 og var
listepop med Blu-ray/SACD-albumet Divertimenti i uke 24/2008.
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Konserter: m/Anne-Sophie Mutter: 18.09 i Luzern, Sveits:
Bach Festival, m/Martin Fröst: 26.09 i Trondheim,
Frimurerlogen, 27.09 i Sandefjord, Hjertnes Kulturhus,
28.09 i Arendal Kulturhus
Trondheimsolistenes Jubileumskonsert, lørdag
8.11.2008 i Olavshallen, Store Sal
På nett: www.trondheimsolistene.no

