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Den største utfordringen for oss arrangører
er at vi ikke har gjort dette før.
Maja Pettersen Bergli, studerer kulturprosjektledelse på HiL
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Glitrer i debuten
CD
THEA K. ERIKSEN
«Et juleevangelium»
Hysj Records
Anmeldt av
Per Ivar Henriksbø

«Alle» som har eller greier å
skaffe penger, kan i prinsippet gi ut plate. Når Thea
Kamfjord Eriksen fra
Lillehammer (endelig) har
gjort det, er det så velkomment, så velkomment.

der dropper julekonserten med
lden. I stedet har han med seg
e.
Foto: Jon Bernt Høigård

LEDER KULTURNATT: Konseptansvarlig Maja Pettersen Bergli og
markedsføringsansvarlig Guro Nordby Waagene, begge førsteårsstudenter ved studiet for kulturprosjektledelse. Foto: Per Ivar Henriksbø

stjernekrig

mmer og Gjøvik Dansesenters oppvisning for tå år siden. «Vinterbarn danser» vises i Maihaugsalen både
Foto: Rune René Kristiansen

Jeg hørte henne under slippkonserten i hjembyen lørdag 21. november. Dagen etter la jeg CD-en i
spilleren hjemme og hørte sangene
på nytt.
Ikke alle norske platedebutanter
er tålmodige. Noen vil mer enn de
evner. Thea Eriksen har tatt seg
god tid. Tekstene er ikke hamret
ned i en fei. Melodiene er ikke skrevet på kommando eller under hastverk. Det ligger i uttrykket at «Et
juleevangelium» har vokst fram og
blitt det albumet det er blitt fordi
Eriksen og hennes nærmeste samarbeidspartner, pianisten og komponisten Morten Reppesgård ville
det skulle bli slik det er blitt. Når
det først skulle gjøres, skulle det
gjøres ordentlig. Ordentlig er det
blitt. Jeg var ikke den eneste under
slippkonserten på Café Stift som
ble beveget. Jeg er helt sikkert heller ikke den eneste som er berørt av

Thea Eriksen og tekstene hennes.
Med seg på laget har hun foruten Reppesgård (klaver), Lewi Bergerud på bass, Jon Anders Narum
på gitar, Geir Åge Johnsen på slagverk og Viggo Sandvik på lygelhorn. Det musikalske uttrykket er
et sted mellom viser og lavmælte
ballader, med anstrøk av jazz.
Terningkast 5 fordi Eriksen
våger å snakke til oss med Bibelens
juleevangelium i ordene.
Terningkast 5 fordi hun henvender seg til oss uten staffasje.
Terningkast 5 fordi tekstene er
lyriske, velskrevne og ærlige.
Terningkast 5 fordi hun og hennes musikere ikke har latt de
instrumentale arrangementene
drukne det vokale.
Terningkast 5 fordi Thea Eriksen byr hundre prosent på seg selv
gjennom budskapet og releksjonene hun deler med oss.
Terningkast 5 for de fenomenale
musikere, og for at mange gjorde
utgivelsen mulig.

Hyllest til Schneider
CD
HALGEIR SCHIAGER
«Orgelkongen»
Lawo Classics
Anmeldt av
Per Ivar Henriksbø

Med sitt nye album gir organisten Halgeir Schiager fra Biri
oss «Orgelkongen» – et møte
med den tyske komponisten
og organisten Johann Gottlob
Schneider.
Muligens, men ikke helt sikkert, er
denne Schneider kjent blant folk i
bransjen, landets organister og
kantorer. For oss/dem som hører
mer på andre typer musikk og tradisjoner, er han antakelig relativt
ukjent. Selv mange orgelelskere
har antakelig ikke har hørt eller
hørt om ham før.
Albumet er derfor en kjærkommen presentasjon av en komponist
og organist som hadde og har mer
å fare med enn mangelen på kjendisstatus skulle tilsi. De/vi som faller til ro av orgeltoner eller inner
glede og velvære i å lytte til orgelstykker, får mange godbiter. Det
inneholder hele 38 stykker, fuger
og temaer.
Schneider må ikke forveksles
med sin navnebror, den tyske ilologen og naturvitenskapsmannen,
selv om de var delvis samtidige.
«Vår» Schneider ble født i 1789 –
året for den franske revolusjonen

– og døde i 1864. Orgelkongen
levde og virket mellom Johann
Sebastian Bach og Felix Mendelssohn. Plateselskapet forklarer at
musikken til Schneider representerer overgangen mellom klassisismen og romantikken.
Innspillingen av albumet ble
gjort i Steinkjer kirke, på det nye
Torkildsen-orgelet der. Jeg kan ikke
høre at det var et dårlig valg.
Schiager er en erfaren organist.
Tidligere var han organist i Grefsen
kirke. For tiden er han fast knyttet
til Soienberg kirke.
Biringen tok sin orgelutdannelse på Norges musikkhøgskole i
Oslo (under Magne Elvestrand), i
München og i Strasbourg.
I 1985 konsertdebuterte han i
Oslo Konserthus, med komposisjoner av Johann Sebastian Bach og
Max Reger. Han har foruten Schneider, interessert seg mye for den
tyske komponisten Gustav Merkel
(som han tok doktorgrad på i 2008)
og tsjekkiske Petr Eben.

