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Morten Lindberg daglig leder for 2L

Der MONO var sorthvitt og STEREO er et polaroidfoto,  
blir SURROUND en tredimensjonal opplevelse

Musikkbransjen er i en brytningstid der CD-formatet, som ble lansert tidlig på  
80-tallet, ikke lenger tilfredsstiller lytterens forventninger til spektakulære lyd- 
opplevelser. DVD-Audio og SACD (SuperAudio CD) er to nye digitale formater  
som støtter høyoppløselig lyd ut over stereo. Med et hybridprodukt har du alle 
muligheter i en og samme ”CD-kake” med tre lag: Stereo og 5.1 surround med  
stor dynamikk og frekvensspekter. Denne disken ser ut som en vanlig CD og kan 
spilles på alle tradisjonelle anlegg og datamaskiner.

Kvadrofoni ble lansert på 70-tallet uten å slå an hos det store publikum. Dørstokk-
mila ble bokstavelig for ekstra høyttalere og ny forsterker. Når syn og hørsel settes 
opp mot hverandre, tar bildet en dominant rolle. Nå har filmindustrien banet vei 
inn i hjemmet med DVD-spilleren og lyd i seks kanaler.

Tilstedeværelse og deltagelse er de magiske ordene for fremtidens brukere av  
musikk. Med surroundproduksjoner tar man lytteren til sentrum for opplevelsen. 
Den beste plassen i en konsertsal er den som ikke er til salgs. Orkesterets midt-
punkt, dirigenten, har derimot godt betalt for å være nettopp midtpunkt. Nå 
kan publikum innta denne eksklusive plassen hjemme i sin egen stue. Giovanni  
Gabrieli gjorde det med sine messingkor i renessansens Venezia, og 100 år etter  
Edisons fonograf legger Lindberg Lyd og musikkmerket 2L nye dimensjoner til  
norsk musikkproduksjon.
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Norge er velsignet med fantastiske kirker og katedraler. De fleste av  
våre produksjoner er innspilt i disse levende omgivelsene. Musikken 
som produseres av musikkmerket 2L fremhever norske komponister og 
utøvere, og et internasjonalt repertoar reflektert i en nordisk atmosfære

Alle mennesker har et grunnleggende behov for å uttrykke følelser. 
Noen tar det ut i eksplosive perioder, mens andre lar det flyte i en  
jevn strøm. De kan ta form i visuell kunst, litterære skrifter, slagsmål i 
drosjekøen – eller musikk.

Menneskets emosjonelle fundament bygger på sosiale strukturer.  
Samfunnet, og derav individets sosiale egenskapene, er formet av  
klima og geografi. Dette er i vesentlig grad årsaken til at alle regioner 
utvikler sin distinkte musikalske egenart.

Motivert av kommersiell rasjonalisering har den internasjonale  
musikkindustrien omfavnet tidens samstemte rop om globalisering og 
introdusert verdensmusikk. Vi kan ikke forvente at Verden skal forvalte 
og stimulere til nyskapning av de lokale musikalske uttrykkene. I denne 
sammenheng er alle de nordiske landene, sett under ett, å betrakte som 
lokalt. Det finnes ingen global identitet, og identitet er for oss selve  
kjernen i en musikalsk opplevelse.

Den tradisjonelle måten å belyse og synliggjøre en identitet er å  
definere grenser som man holdes innenfor. Vi har valgt en profil hvor  
produktene utvikles fritt. 2L vektlegger de fundamentale verdiene i  
overbevisende fremførelser og deltagende lydproduksjoner, hvor du får 
kontakt med den innerste kjernen i musikken uten å miste åpenheten i 
det levende rommet. En tiltalende emballasje omfavner produktet i en 
helhetlig opplevelse.



i FOKUS 2006

Immortal NYSTEDT [1915 – ]

– Surrounded by the Wonders of Creation

2L29SACD  Hybrid Super Audio-CD 5.1 SURROUND + STEREO

Ensemble 96
kor SATB

Øystein Fevang
dirigent

This is probably the best choir  
recording I have ever heard !!

Paramount is of course the incredible 
quality of the singers – but also the 
recording is impeccable.

ORF (Austrian public Radio/TV)

Universets begynnelse og dramaet på Golgata, middelal-
dersang og tysk barokk, Søren Kierkegaards inderlighet 

– og en barnedåp i Oslo i 1987. Knut Nystedt henter inspira-
sjon fra alle tider, og skaper gedigen korkunst med kristent 
perspektiv og allmennmenneskelig appell. Den nå 90-årige 
komponisten og dirigenten har de siste femti årene hatt en 
særstilling innen norsk kormusikk. I USA, Tyskland og Japan 
er Knut Nystedts verker en 
viktig del av det klassiske 
repertoaret.

i FOKUS 2006

Drufiacc ®– utviklet av blå rytmer  
og nordiske strøk med en klassisk aroma

CD STEREO  2L23

Bandets forrige  
utgivelse “Spill” gjorde 

stor suksess i 2002. 

Nå er bassen erstattet 
med trommer i et 

enda tøffere lydbilde.

Hva skjer når folkemusikk møter klassisk og blues i en trio 
med fele, trekkspill og trommer? Det blir heftige utladninger 
i en intens og svært mettet musikalsk atmosfære, med 
åpninger også for det sarte og enkle. Du inviteres med på en 
flukt i et spennende og rikt landskap; et folkemusikalsk svev 
med stort vingespenn.

http://www.2l.musikkonline.no/shop/displayAlbum.asp?id=29968
http://www.2l.musikkonline.no/shop/displayAlbum.asp?id=28883


2L32 Hybrid SACD  STEREO + 5.1

Julen er en tid fylt av forventning, stillhet og glede. Men gleden kan lett overdøves av stress og 
jag slik at stillheten blir til ensomhet. Da er det godt å kunne sette seg ned, lytte til Wolfgang 

Plagges pianotoner og la sinnet fylles av ettertenksom ro mens 
de vakreste julemelodiene fyller Sofienberg kirke.

Øyeblikkets inspirasjon er grunnlag for enhver umiddelbar  
kontakt mellom mennesker, uansett om det dreier seg om 
musikk eller samtale. Denne samlingen er oppstått spontant i 
form av improviserte variasjoner over kjære juletoner.

Wolfgang Plagge piano

JULEVARIASJONER

Julens vakreste melodier fra Wolfgangs flygel

2L31 Hybrid SACD  STEREO + 5.1

Blåne bak blåne finner vi her fargerike postkort fra Østen, et vilt og herlig kaos i “1776”, en lys og 
varm hyllest til et norsk dalføre, et gripende minnesmerke over en nær venn og et sprudlende 

oppkomme av humor i Percy Graingers “Over the Hills and Far 
Away” – musikalske C-vitaminer for barn i alle aldre!

“Du kan nevne all mulig annen musikk for meg, og selvfølgelig er 
det mye av verdensmusikken som er interessant – du kan nevne 
noen av de store kanonene, visst er det interessant! Men all musikk 
skrumper inn til ingenting sammenlignet med en god militærmarsj.”
(sitat Agnar Mykle)

Kristiansand Blåseensemble
Bjørn Sagstad dirigent

Over the Hills

MARSJ er mer enn et militært verktøy for å flytte mennesker i samlet tropp

i FOKUS 2006

2L33 2 x Hybrid SACD  STEREO + 5.1

Hva er nytt hos Trygve Madsen, sett i forhold til Sjostakovitsj’ verk? Bortsett fra det udefinerbare 
vi kaller personlig tonefall, ligger en vesentlig ulikhet i at Madsen – i tillegg til Bach-inspirasjonen 

– også røper innflytelse fra 1900-tallets jazz og evergreens.

”Et betydelig verk som gir stort musikalsk utbytte,” sier Jens 
Harald Bratlie; ”det er spekket med gode temaer og motiver 
som er støpt i en så god form at det gir umiddelbart en levende 
og karakterfylt musikalsk mening. På tross av total mangel på 
anvisninger fra komponisten står musikken meislet klart ut 
med mange variasjonsmuligheter”

Jens Harald Bratlie piano

24 Preludes & Fugues

TRYGVE MADSENs musikk er vennlig, full av humor, vakker, elegant og går direkte til lytterens hjerte

SONATA for solo fiolin

SONATA II for fiolin og piano

CONTRASTS for fiolin, klarinett og piano

2L28SACD  Hybrid Super Audio-CD 5.1 SURROUND + STEREO

Annar Follesø
fiolin

Björn Nyman
klarinett

Christian Ihle Hadland
piano

“Bartóks tragedie var ikke bare hans livslange kamp mot dårlig 
helse og stadig tilbakevendende finansielle kriser, men også 
den mangel på forståelse hans verker ble møtt med, latter-
liggjørelsen i pressen og den manglende responsen fra kon-
sertgjengerne når han en sjelden gang var til stede ved frem-
føringer av sine egne verker. Det er typisk for Bartóks tragedie 
at hans verdensomspennende popularitet først ble et faktum 
etter hans død. I sine siste to leveår fikk han endelig nyte noe av 
det allmenne bifall, ikke bare respekt fra små utvalgte kretser 
av samtidsmusikkelskere.”

Ernö Balogh venn av Bartóks familie

Bartóks mesterlige musikk i varmblodige tolkninger fra tre 
av Skandinavias fremste utøvere, på denne kritiker-roste 
CD’en som spenner fra røff modernisme i fiolinsonate nr 2, 
via elegant flørt med jazzen i Kontraster til komponistens 
sterkt personlige Bach-hyllest i den mektige Sonate for 
Solofiolin.

http://www.2l.musikkonline.no/shop/displayAlbum.asp?id=30221


Immortal NYSTEDT Hybrid SACD  STEREO + 5.1

Immortal Nystedt lanseres i forbindelse med Knut Nystedts 90-årsdag, og inneholder nyere verker 
som ikke er innspilt tidligere. Unntaket er Immortal Bach, der stykkets fem likeverdige kor for første 
gang gjengis i en sirkel rundt lytteren. De øvrige verkene på  
CD-en er Jesu sieben Worte, som er skrevet til Ensemble 96 
og ble urfremført i 2003, The Word Became Flesh, Prayers of  
Kierkegaard og mannskorstykket Salve Regina. Bærum Vokal- 
ensemble er gjester med Nytt er livet, som er skrevet til dette  
koret og ble urfremført i 2003.

Ensemble 96 kor SATB

Øystein Fevang dirigent

2L29

Knut Nystedt henter inspirasjon fra alle tider, og skaper gedigen korkunst 
med kristent perspektiv og allmennmenneskelig appell

2L26 Hybrid SACD  STEREO + 5.1

Grex Vocalis har samlet noe av den vakreste julemusikken for kor a cappella. O magnum  
mysterium – ordene som innleder julenattsmessen – rommer hyrdenes undring når de får se  

barnet i krybben. De store kontrastene i fortellingen  
gjenspeiles i musikken knyttet til julefeiringen. Her finnes  
musikk inspirert av undringen som både hyrder og vise menn 
må ha følt – ansikt til ansikt med mysteriet. De andre jule- 
sangene i denne utgivelsen representerer et europeisk  
mangfold både i tid, språk og uttrykk.

Grex Vocalis kor SATB

Carl Høgset dirigent

MAGNUM MYSTERIUM

Uavhengig av hvilket forhold man har til den moderne julefeiringen,  
vil denne musikken bidra med stemning, lys og håp i den mørkeste tiden.

WIENIAWSKI vol 2 Hybrid SACD  STEREO + 5.1

Volum II i 2L-serien med musikk av den legendariske polske fiolinvirtuosen og komponisten  
Henryk Wieniawski byr på sensasjonelt materiale: Mannen som gikk under tilnavnet “Fiolinens 
Chopin” hadde også en like begavet bror; Josef. Sammen skrev 
de forbløffende verker for fiolin og klaver – her innspilt på CD 
for aller første gang. Møt også den urbane så vel som den  
eksotiske Henryk Wieniawski i kjente og ukjente originalkom-
posisjoner, gnistrende framført av Wieniawski-spesialistene 
Janowski/Plagge.

Piotr Janowski fiolin

Wolfgang Plagge piano

2L30

HENRYK og JOSEF WIENIAWSKI: Allegro de Sonate, Romance sans paroles et Rondo élégant, 
Fantaisie orientale, Adagio élégiaque, Polonaise brillante, Grand duo polonais

BARTÓK Hybrid SACD  STEREO + 5.1

Bartóks mesterlige musikk i varmblodige tolkninger fra tre av Skandinavias fremste utøvere, på 
denne kritiker-roste CD’en som spenner fra røff modernisme i fiolinsonate nr 2, via elegant flørt 
med jazzen i Kontraster til komponistens sterkt personlige 
Bach-hyllest i den mektige Sonate for Solofiolin.

Annar Follesø fiolin

Björn Nyman klarinett

Christian Ihle Hadland piano

2L28

SONATA for solo fiolin  |  SONATA II for fiolin og piano  |  CONTRASTS for fiolin, klarinett og piano

2L27 CD STEREO

Slett ikke; Sigurd Lies musikk er frisk og original, stadig berikende. Han hadde toner for så mye.  
I Wartburg-balladen gir han et fargerikt, fengslendeglimt fra tysk middelalder. I konsertstyk-

ket over folketonen Huldre aa’n Elland skaper han et vemodig, 
norsk naturbilde, hvor det såre veksler med det viltre, uttrykt 
gjennom virtuost fiolinspill. Hvor galt er det ikke å forbinde hans 
kunst kun med kulde! Symfonien i a-moll åpner riktignok i barsk  

“vikingstil”, her ligger det frostrøyk over musikken. Men hør så: 
når klarinetten setter inn med sin solo, henrivende og sart, som 
en mild vårbris – da er det ikke tvil om at sneen smelter!

Kristiansand Symfoniorkester
Terje Boye Hansen dirigent

Frode Olsen bassbaryton  |  Terje Tønnesen fiolin

Sigurd Lie [ 1871-1904]

SIGURD LIE er kjent for Sne – en perle av en sang. 
Men resten av produksjonen, da – er den kanskje å sammenligne med “sneen som falt i fjor”?

2L25 CD STEREO

Frøydis Ree Wekre – få instrumentalister har som henne oppnådd å sette Norge på det  
musikalske verdenskartet. Hun har gjennom en lang og omfattende karriere som hornist,  

pedagog og kulturpersonlighet hatt en unik betydning for 
instrumentet og dets repertoar av samtidsmusikk. Hennes 
spesielle tone og evne til musikalsk formidling har begeistret 
tilhørere og komponister verden over, og tallrike verker er 
blitt skrevet for henne. Møt en av verdens mest karismatiske  
musikere i samspill med et knippe fremtredende kolleger fra 
Europa og USA. Frøydis Ree Wekre horn

Lisa Ford | Jan-Olav Martinsen horn

Atle Sponberg fiolin

Aspaas | Plagge | Clearfield piano

CEROS

MADSEN  |  BERGE  |  PLAGGE  |  KVANDAL  |  CLEARFIELD



Drufiacc® CD STEREO

Hva skjer når folkemusikk møter klassisk og blues i en trio med fele, trekkspill og trommer?  
Det blir heftige utladninger i en intens og svært mettet musikalsk atmosfære, med åpninger 
også for det sarte og enkle. Du inviteres med på en flukt i  
et spennende og rikt landskap; et folkemusikalsk svev med 
stort vingespenn.

ADVARSEL: Trommer, fele og akkordeon kan virke svært vanedannende!

FLUKT
Sturla Eide fele og hardangerfele

Øivind Farmen akkordeon

Håvard Sterten slagverk

2L23

Drufiacc® – utviklet av blå rytmer og nordiske strøk med en klassisk aroma.

2L20 CD STEREO

Med sin milde, men samtidig fulltonende klang har hornet alltid vært ett av de mest  
fascinerende medlemmer av blåseinstrumentfamilien. Det har vært benyttet som signalhorn, 

posthorn og som musikkinstrument i århundrer, men først etter 
utviklingen av ventilhornet i første halvdel av 1800-tallet kom 
hornet for alvor i fokus som soloinstrument. Robert Schumann 
var en av de første til å forstå det nye instrumentets potensial, 
og på denne innspillingen taler han og fire komponistkolleger 
til oss med hornets manende og kallende stemme.

Kjell-Erik Arnesen horn

Jørgen Larsen piano

CALLS

SCHUMANN  |  STRAUSS  |  HINDEMITH  |  NIELSEN  |  BERGE

ein song frå dei utsungne stunder CD STEREO

Berit Opheim, Nils Økland og Bjørn Kjellemyr finn kvarandre i mangfaldet frå klassisk,  
folkemusikk, jazz, sigøynarmusikk, pop, samtidsmusikk, tidleg renessanse og barokke stiltrekk, 
der improvisasjonen står i fokus. Saman finn dei ein sams  
retning og musikalsk kjerne. Dei har spela saman sidan 1998 og 
alle tre lagar musikk som er presentert på denne innspelinga.

B N B
Berit Opheim vokal

Nils Økland fele og hardangerfele

Bjørn Kjellemyr kontrabass

2L24

Tør du la deg berøre? Tør du ta sjansen på at tiden kan stoppe opp? Våger du å lytte — innover i 
deg selv, og oppdage noe vakkert — noe du lengter etter, men ikke visste at du trengte?

SUSTAINED CD STEREO

Klavermusikk i grenselandet mellom romantikk og impresjonisme — framført av klang- 
kunstneren Steffen Horn — en reise i tid og rom. Fra de store visjoner i Chopins ballade nr.4 
via nennsomme bølgeslag i Faures Barcaroller til det eksotiske i  
Debussys Estampes fører Steffen Horn med intuitivt mester-
skap sine lyttere gjennom noen av de vakreste landskap klaver-
litteraturen har å tilby.

Steffen Horn piano

2L22

DEBUSSY  |  FAURÉ  |  CHOPIN

2L21 CD STEREO

Sergei Prokofiev skapte sin levende musikk i et århundre preget av krig og død. De to sonatene 
på denne innspillingen oppstod i to verdenskriger, men uttrykker like fullt tro på livet som en 

skapende kraft. Pianisten Steffen Horn gir her en blendende 
skildring av historiske hendelser.

Steffen Horn piano

PROKOFIEV

SERGEI PROKOFIEV:  Sonata #4 og #6

2L19 CD STEREO

Kjærlighet og glede spiller opp mot smerte og død, og tittelen «søte sukk» uttrykker både håp og 
fortvilelse. Komponister som Caccini, Monteverdi, Merula og d’India har tonesatt tekster av blant 

andre Ottavio Rinuccini. Linjene trekkes til vår egen tid i den 
amerikansk-hollandske komponisten Ron Fords verk Rinuccini. 
Ford har latt seg inspirere av 1600tallets tekster, men verket har 
et moderne tonespråk.

På denne produksjonen medvirker cembalisten Shalev Adel 
sammen med Bjarte Eike (barokkfiolin), Vegard Lund (theorbe, 
barokk-gitar og lutt), Sigyn Fossnes (barokkfiolin) og Gunnar 
Hauge (barokkcello).

Tone Wik sopran

Dolcissimo sospiro

Vi befinner oss i Italia på 1600-tallet. Dolcissimo sospiro er barokk, preget av den samme 
lys/mørke- effekt som man kan observere i datidens maleri og skulptur.



GLIMMER CD STEREO

Alt dette blander seg i lufta i en gammel kirke, og blir til det musikalske rommet som skapes av 
Sturla Eide Sundli og Andreas Aase.

Hver eneste melodi i norsk tradisjonsmusikk er mettet av rytme, 
ganske enkelt fordi folk måtte kunne danse etter slåttene før i 
tida – melodien er i rytmen, rytmen er i melodien. Derfor tenker 
vi oss om når vi blander fele og hardingfele med gitar og tidvis 
bouzouki. I og med at disse låtene fungerer aldeles utmerket på 
egen hånd, utstyrer vi dem bare med de enkleste harmoniske 
bevegelser og noen nennsomme rytmer.

Sturla Eide fele og hardangerfele

Andreas Aase gitar / Irsk bouzouki

2L17

… en fot trør en halvskakk og forsiktig tretakt, inne i feledronene svever  
kraftfulle folkemelodier, og gitaristens fingre sørger for klanger og rytmer …

2L14 CD STEREO

Komposisjonene kretser rundt hverandre som drabanter i et dobbelstjerne-kompleks og  
danner en estetisk så vel som en episk enhet: Den ene gir der den andre tar, den ene tier der den 

andre taler. I det hele tatt preges alle indre og ytre forløp av 
kontraster. Spenningen forsterkes ytterligere gjennom bruken 
av både svært gamle og svært modernistiske instrumentale 
virkemidler. 

These works shimmer with a compelling energy which comes from 
the perfectly judged sense of proportion, and both players clearly 
revel in performing this most enjoyable and quirky of music
(– The Strad 2004)

Annar Follesø fiolin

Helge Kjekshus piano

… in circles

Komponisten Wolfgang Plagge våger seg dermed inn i to tilsynelatende svært 
forskjellige sirkler – bare for å oppdage at de henger tett sammen, som lenker i en kjede.

MAHLER | WALTER CD STEREO

Bruno Walter var Gustav Mahlers første, nærmeste og — mange vil hevde — mest autentiske 
tolker. Denne innspillingen åpner dørene til en ny, og for mange, ukjent verden; i Walters  
skapende liv som komponist opplever vi en sterk og klar 
stemme — en stemme som til nå har stått i skyggen av Mahler.

Christian Hilz baryton

Katia Bouscarrut piano

2L18

Sanger av GUSTAV MAHLER og BRUNO WALTER

Johan HALVORSEN CD STEREO

Komponisten, fiolinisten og dirigenten Johan Halvorsens liv ble helt fra oppveksten preget av 
teateret. Som kapellmester ved Norges to ledende teaterhus kom han til å skape musikk til over 
tretti skuespill. Som utøver ble han en ledestjerne for flere 
generasjoner norske fiolinister, og som komponist av en rekke 
betydelige kammermusikkverker skulle han komme til å sette 
Norge på det internasjonale kartet. Hans usedvanlig visuelle 
musikk gjorde et sterkt inntrykk på samtiden, så sterkt at han 
fikk seg forært en fantastisk fiolin av en russisk velgjører. To 
av Norges ledende musikere lar oss på denne innspillingen få 
stifte bekjentskap med Johan Halvorsens kammermusikk — på  

komponistens 
egen fiolin.Per Kristian Skalstad fiolin

Tor Espen Aspaas piano

2L16

JOHAN HALVORSEN — en mann og hans fiolin

2L15 CD STEREO

Gruppa Over Stok og Steen har spesialisert seg på folkemusikk fra Hedemarken, flatbygdene 
øst for Mjøsa. Denne tradisjonen er omfangsrik både i tid, form og uttrykk, noe vi har ønsket 

å ta hensyn til på denne innspillingen. Du kan høre 1700- 
tallets menuetter, husmannens polka, storbondens fandango 
og visesangerens sørgelige kjærlighetsviser. Med all respekt  
for Hedemarkens folkemusikktradisjoner har vi bearbeidet  
melodiene på vår måte. Innspillingen er en hyllest til  
komponisten, bygdespellmannen, visesangeren, storbonden 
og husmannen — Til Almuen!

Over Stok og Steen

– til almuen

Storgardsmusikk og drengestuemusikk er to begreper som ofte er brukt for å beskrive de ulike 
uttrykkene i musikken på flatbygdene — musikk for bønder og husmenn

2L13 CD STEREO

I mange hundre år har mørke vinterdager og lyse sommernetter fått prege norske folke- 
kunstneres mange uttrykksmåter. Troll og naturmystikk skapes der fantasien tolker lys og mørke. 

Det er derfor bare naturlig at lyset spiller en så avgjørende rolle 
hos malere og musikere her i landet – et lysspill som har gitt 
den norske folkekunsten en sentral plass i europeisk sammen-
heng. En intens mørk glød preger musikken på denne CD’en 

– konsentrert og tett formidlet av to eminente kunstnere. Den 
sterke og poetiske nerven fra folkemusikkarven er her koblet 
med djerv og intelligent flerstemmighet som forteller oss om 
kraften i en levende tradisjon.

Mari Eggen fele

Helene Høye fele

GLØD

Folkemusikk fra Gudbrandsdalen i tradisjon og nyskapning

nominert



majorstuen CD STEREO

å denne visa ha’ gjort seg sjøl - ho kom no rekandes på ei fjøl heter det i et nystev. Er dette et uttrykk 
for folkemusikkutøveres manglende selvbevissthet i tidligere tider? MAJORSTUEN er kreativitet 
med respekt for tradisjon – og en rak vilje til fornyelse, som ble 
belønnet med Spellemannprisen 2003.
Alle arrangementene har spilt seg frem i en kollektiv prosess og 
er mettet med kunstnerisk kunstnerisk driv og høy adrenalin-
faktor. Måtte det smitte!

MAJORSTUEN består av seks unge og usedvanlig dyktige  
felespillere som fant hverandre under studietiden ved Norges 
Musikkhøgskole i Oslo. 

MAJORSTUEN

2L11

Med en lekende og kreativ tilnærming til den norske folkemusikken bidrar  
MAJORSTUEN til å gi den et ungt, friskt, samtidig og nyskapende ansikt

2L8 CD STEREO

Musikerne i gruppa formidler sann spilleglede kombinert med ubendig energi og et humør som 
gjør det vanskelig for en lytter å bli sittende stille. Musikken brettes ut for oss som et sjakkspill, 

der fantasifull uforutsigelighet og originalitet beseirer stive og 
fastlåste konvensjoner. Inspirasjonskildene er mange; skandi-
navisk og gælisk folkemusikk, stev, salmetoner og egenkom-
ponert musikk har vokst sammen til en levende helhet med en 
sterk og personlig identitet. Nyt gleden ved en musikalsk flukt i 
kjent og ukjent landskap!

FLUKT
Sturla Eide fele og hardangerfele

Øivind Farmen akkordeon

Sondre Meisfjord kontrabass

Spill

Et folkemusikalsk svev med stort vingespenn

trio HARDANGER CD STEREO

Opptaka er eit resultat av musikalske og menneskelege møte på fleire plan — Frank Rolland og 
Åse Teigland hadde begge Knut Hamre som læremeister i unge år; Knut Hamre lærde i sin tur av 
eldre spelemenn som hadde Meland som sin viktigaste lærar; 
og alle tre har her late seg inspirere av det dynamiske, gren-
sesprengjande og kompromisslause hjå den gamle meisteren. 
Som samspelgruppe hentar medlemmene i trio HARDANGER 
ein energi frå kvarande som tilfører spelet ny spenning. Like 
fullt er det som solistar dei framstår her, fyrst og fremst, og det 

skjer med ein spon-
tanitet, ei kraft og eit 
indre liv som lever 
vidare i lyttaren.

Knut Hamre hardangerfele

Åse Teigland hardangerfele

Frank Rolland hardangerfele

2L12

Tre av våre fremste solistar på hardingfele tolkar på denne cd-en slåttar  
etter den legendariske spelemannen Halldor Meland [1884-1972]

frå folk te’ folk CD STEREO

Folkemusikktradisjoner er tuftet på overlevering av musikk fra slekt til slekt. Men det betyr så 
langt fra at folkemusikken må framstå som et statisk og uforanderlig fenomen – med utøvere 
som Knut Kjøk og Dag Gården får dessuten selve begrepet 
overlevering en helt ny mening – her står kreativitet og fanta-
sifull tolkning av arven like høyt i kurs som gjenskapning og 
trofasthet til kildene. Slik oppstår en helt ualminnelig varm, 
nær og engasjerende musikk – tvers igjennom oppriktig, tvers 
igjennom original, og tvers igjennom forfriskende ny – frå folk 
te’ folk!

Knut Kjøk fele

Dag Gården akkordeon
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Gjennom sin vandring fra spellemann til spellemann,
fra bygd til bygd – ja til og med fra land til land, har slåttene levd sitt eget landstrykerliv

2L9 CD STEREO

Mer enn 700 år ligger mellom tekst og musikk i det foreliggende korverket “Liknarbraut” – en 
ukjent skald skrev ned sine innerste tanker om Korset i et malmfullt og sterkt norrønt språk, full-

stendig i de førkristne viking-skaldenes tradisjon. Diktet er fullt 
av fascinerende og mytiske bilder, og taler med forbløffende 
autoritet også til dagens menneskesinn. Wolfgang Plagges mu-
sikk bygger bro over tidsavstanden og gir dybde til skaldens 
tankeverden. Uttrykket spenner fra det svakeste pianissimo til 
eksplosive energiutladninger, og danner et klanglig avtrykk av 
selve tiden – en refleksjon.

Ensemble 96 kor SATB

Øystein Fevang conductor

ARS NOVA – A modern reflection

WOLFGANG PLAGGE:  Liknarbraut

2L7 CD STEREO

“Tvunget til å leve med et varig onde, født med et ildfullt temperament, måtte jeg tidlig isolere 
meg, leve mitt liv i ensomhet.” Musikkgeniet som mistet hørselen lot seg aldri knekke av en hard 

skjebne. Tvert imot klarte han gang på gang å omstille seg; hele 
livet igjennom maktet han å fornye sin kunst og var aldri redd 
for å utlevere sine innerste tanker gjennom sin musikk.
De tre sonatene vi hører på denne CD’en er fra tre forskjellige 
faser i komponistens liv – bli med på et lysende og intenst 
møte med den ungdommelige, den kjempende og den modne 
Beethoven. “Jeg vil gripe skjebnen i strupen – den skal ikke 
lykkes i å slå meg ned!”

Kristin Fossheim fortepiano 
Bjørn Solum cello

BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN:  Sonater for fortepiano og cello



ARS NOVA – The Medieval Inspiration CD STEREO

Hva skjer når en massiv stjerne dør? Den slynger store mengder materie ut i verdensrommet i en 
voldsom eksplosjon – en Nova. Men materien utgjør livsviktige byggesteiner for nye stjerner og 
planeter, og slik bidrar den gamle stjernen til å gi nytt liv. Da 
Reformasjonen kom til Norge i 1536, ble så godt som alle spor 
etter den gamle gregorianske tradisjonen utslettet. Likevel 
inneholder dagens norske musikk, folkemusikken så vel som 
kunstmusikken, sterke og klare spor tilbake til Middelalderens 
musikk. Hør hva som skjer når Middelalderen får tale gjennom 

en samtidskomponists 
hjerte – ARS NOVA.Solveig Kringlebotn sopran

Ole Edvard Antonsen trompet

Wolfgang Plagge piano
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WOLFGANG PLAGGE:  Liber Sequentiarum  |  Sonate for trompet & piano  |  Sólarljód 

2L2 CD STEREO

Under en konsert i Den Gamle Logen i Christiania juni 1876 fremførte Henryk Wieniawski Griegs 
F-dursonate med Edvard Grieg selv ved flygelet. Etter konserten skrev Grieg til en venn: Vanligvis 

sitter publikum og gjesper under mine konserter, men under 
konserten med Wieniawski holdt de på å rive ned huset! 

Vi håper at du opplever et glimt av denne stemningen når  
Piotr Janowski i denne innspillingen tolker Wieniawskis eget 
repertoar ...

Piotr Janowski fiolin

Wolfgang Plagge piano

WIENIAWSKI vol 1

HENRYK WIENIAWSKI: Polonaise, Souvenir de Poznan, Kujawiak, Gigue,  
Sielanka, Piesn Polska, Obertas, Dudziarz, Rêverie and Le Carnaval Russe

ARS NOVA – The Legacy CD STEREO

Ars Nova – den nye kunst – er et begrep som benyttes for å beskrive musikkstilen i Europa på 1300-
tallet. I denne perioden svinger musikken seg opp til nye høyder hva frihet og mangfold angår, 
samtidig som en betydelig del av arven fra middelalderen blir 
bevart. Det gamle dør – men gjødsler og nærer det nye. Dette 
kosmiske kretsløp finner vi igjen på alle plan i tilværelsen; fra 
fysikk og kjemi til kunst, litteratur, historie og religion. Musikk 
er et sjelens språk, underlagt disse evige lovene. Særlig er dette 
tydelig i sammenhengen mellom folkemusikken og dens in-

spirasjonskilder: Nye 
kunstformer oppstår 
stadig etter påvirkning 
fra eldre former. Ars 
Nova del II – Arven.

Evgeni Koroliov piano

Ljupka Hadzi-Georgieva piano

Arctic Brass ensemble
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WOLFGANG PLAGGE:  Concerto Grosso II  |  Musikk for to pianoer

Bortover all vei ... CD STEREO

Polsspillet fra Brekken er Trons varemerke nummer en. I gammelpolsan’ er han hjemme. Da løfter 
han seg og øser av sitt overskudd. I eggende rytme og saftig tostrengs spill avspeiler han livsgnist og  
folkelynne; det er sterkt, det er preget av mange generasjoners 
slit og strev. Det er livet etter arbeidstid, stunder da en møttes for 
å danse ut sorg og glede. Tron har ved flere anledninger vist at han 
i sine beste øyeblikk kan framføre musikk så sterkt at publikum blir 
revet helt med. Denne evnen er kan hende et fenomen som var 
mer vanlig før; ikke sjelden kan en lese om spelemenn som kom så 
i “ekse” at folk ble redde og at fela måtte tas i fra de med makt.

Tron Steffen Westberg fele
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Maken til musikalsk pågangsmot er det sjeldent man hører. Det bobler av eksplosiv energi  
tvers gjennom hele plata. Her møter vi noe av det mest offensive felespillet i hele NATO

2L3 CD STEREO

Vintermåne – et nytt, ungt ensemble som med utgangspunkt i norske folketoner, arrangerer  
etter eget hjerte. Melodistoffet, vesentlig fra Telemark: skillingsviser, bånsuller og slåttestev, har i 

denne prosessen fått innslag av både pop og jazz.

Håvard Hedde, Folkestadvisa, Op sødeste sang, Gud bære oss for 
vor kjellarmand, Den første gang da jeg så dig, Friere har vel alle 
piger, Jondølen, I dag er nådens tid, Skunda deg du jenta, Hjå Gud 
er alltid gleda og Sulli lulli.

VINTERMÅNE
Anne Gravir Klykken vokal

Frøydis Grorud saxofon

Torjus Vierli tangenter

VINTERMÅNE

Vintermåne har gått ned i deler av folketone- og salmeskatten og satt sitt bumerke på den

2L1 CD STEREO

Vemodets varme, smilet gjennom tårer, silregnets slør, det navnløse savn, fremmedheten 
– grublingen over det uutgrunnelige. Vår tid skriker etter ungdommelighet, ikke tungsinn.  

Kanskje flykter tidsånden på denne måten fra sitt egentlige 
vesen? Skulle vår tid i grunnen være melankolsk?

Morten Carlsen bratsj

Marianne Beate Kielland sopran

Sergej Osadchuk piano

MELANKOLI

KODÀLY  |  DOWLAND  |  BRITTEN  |  PÄRT  |  JOPLIN  |  KVANDAL  |  BLOCH  |  LISZT  |  BRAHMS
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  Spor # Utøver Tittel  Katalog #

 01 Ensemble 96 Nystedt: Prayers of Kierkegaard 2L29SACD

 02 MAJORSTUEN Trippar 2L11

 03 Annar Follesø Bartók: Sonata for solo violin 2L28SACD

 04 BNB Et minne dypt 2L24

 05 PK Svensen/MSO Amdahl: Elegi 2L35SACD

 06 FLUKT Sjåttis 2L23

 07 Skalstad/Aspaas Halvorsen: Suite for violin and piano 2L16

 08 Tone Wik Marini: Natività di Christo 2L19

 09 sturla | andreas Ril 2L17

 10 Grex Vocalis Poulenc: Magnum Mysterium 2L26SACD

 11 Jens Harald Bratlie Madsen: Fuge no 9 2L33SACD

 12 Follesø/Kjekshus Plagge: Sonate 2L14

 13 Wekre/Martinsen/Ford Berge: Trio for three horns 2L25

 14 Vintermåne Håvard Hedde 2L3

 15 Ensemble 96 Plagge: Liknarbraut 2L9

 16 Kristiansand S.O. Lie: Symphony in a-minor 2L27

 17 Janowski/Plagge Wieniawski: Sielanka 2L2

 18 Antonsen/Kringelborn Plagge: Liber Sequentiarum 2L5

 19 Tron Steffen Westberg Finnleiken fra Brekken 2L4

 20 Kristiansand Blåseensemble Grieg:  Sørgemarsj 2L31SACD
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