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Oslo kammerakademi heter et nytt, norsk 
blåseensemble, dannet etter initiativ fra 
Oslo-Filharmoniens solo-oboist, David 
Friedmann Strunck. Ensemblet har såkalt 
klassisk harmonibesetning, det vil si to 
oboer, to klarinetter, to fagotter, to natur-
horn, samt kontrabass og pauker. De gir 
nå ut sin første plate, og det låter så klart, 
velformet og inspirert at det hele må kal-
les en begivenhet!

Tørr dannelse. Det er noe interessant her: 
Platen, klangen og ikke minst ensemblets 
navn utstråler en form for klassisk, tørr 
dannelse. Men «akademiet» – som her 
må forstås som en samlig lærde, men 
lærelystne personer – har også forsker-
trang. Først har de hentet frem «harmo-
nimusikken». Uttrykket betegner mindre 
ensembler av blåsere, gjerne brukt til 
utendørs taffelmusikk, og kan knyttes til 
fyrstelig mote fra slutten av 1700-tallet. Vi 
snakker altså om en lett sjanger. 
 Samtidig, og som kjent: Vår tids skille 
mellom høy- og lavkultur lar seg ikke 
uten videre overføre til denne epoken. 
Underholdningsformen på denne platen 
er både elevert og vittig, men også streng 
og formell. I hendene på en Beethoven, 
som inntil videre vet å følge etiketten, blir 
den foredlet på beste måte.

Sprudlende. Platens første verk, hans 
firesatsige Parthia (en variant av «partita», 
ofte også omtalt som Oktett Op. 103), 
er typisk nok skrevet på oppdrag fra 
kurfyrsten i Köln i årene 1792–93. Selv 
om enkelte avsnitt vitner om et radikalt 
tenkende komponisthode, hører vi her 
fortrinnsvis en ung og klassisistisk sprud-
lende Beethoven. Oslo kammerakademi 

treffer spikeren presist på hodet med et 
gjennomgående levende uttrykk preget av 
genuin spilleglede. Klangen er rik og klar, 
uten å bli polert; naturhornenes røffe 
kant og kontrabassens dybde gir snarere 
en skjerpet profil. 
 Den frittstående rondoen, nr. 25 i 
rekken av verk uten opusnummer, var 
antagelig først tenkt som del av partitaen. 
Men der denne er mer konvensjonell, 
hører vi i rondoen hvordan Beethovens 
sans for det eksperimentelle for alvor er 
i ferd med å utvikle seg: Lange strekk av 
ekkoeffekter i den karakteristisk skjøre 
naturhornklangen virker radikale den dag 
i dag. 

Gyllen dybde. Som platens andre hoved-
verk, har akademiet funnet et arran-
gement av Beethovens store syvende 
symfoni i A-dur, Op. 92, fra 1812. Sym-
fonien ble en suksess, og kort tid etter 
urfremføringen i 1813 arrangert for flere 
ulike besetninger, blant annet blåseoktett. 
Forlaget Steiner i Wien utga en samling 
av disse arrangementene allerede i 1816, 
riktignok med et ikke ubetydelig antall 
trykkfeil, til komponistens store irritasjon. 
 Like fullt: Selv om opphavsmannen 
er ukjent, har vi åpenbart å gjøre med en 
kyndig håndverker. Kanskje med unntak 
av den svimlende finalen, fungerer 

arrangementet overraskende godt. Før-
stesatsens teatrale åpning tolkes her med 
fin sans for spenning, muligens inspirert 
av Carlos Kleibers legendariske innspil-
ling med Wiener Philharmoniker fra 
1976 (Deutsche Grammophon), og i den 
langsomme sørgemarsjen kommer fagot-
tenes gyldne dybde virkelig til sin rett. I 
det hele tatt er det fascinerende å følge 
strukturen slik den glimtvis trer frem i 
denne reduserte versjonen. Når teppet av 
strykerklang holdes til side, blir skjelettet 
mer markert. 

 Oslo kammerakademi, som selvsagt 
spiller uten dirigent, har dessuten en 
imponerende oversikt over dette verkets 
omfattende formkonstruksjon. At vi har 
fått et nytt kvalitetsbevisst ensemble, kan 
det med andre ord ikke være tvil om, og 
det skal bli interessant å følge dem i tiden 
som kommer.

Akademisk fest
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Uten dirigent: Vi har i Oslo kammerakademi fått et nytt kvalitetsbevisst ensemble, mener vår anmelder.
 FOtO: Oskar seljeskOg

Kjent og ukjent Beethoven 
med musikere som over-
beviser fra første tone.

Det låter så klart,  
velformet og inspirert  
at det hele må kalles en 
begivenhet!

Emil BErnhardt

Det er noe ved Okkultokrati 
som får meg til å tenke noe 
jeg leste en gang for lenge, 
lenge siden, sannsynligvis 
var det i underbuksehu-
morbladet Pyton. Her var 
det en pseudoreportasje om 
en mann som samlet på 
navlelo på samme vis som en 
sommerfuglsamler, sirlig og 
forfinet kategorisert i ramme 
og glass. 
 Poenget her er ikke å 
antyde at Okkultokrati er et 
mer navlebeskuende band 
enn andre. Det handler om 
en opphøyning og dyrking av 
skit og lort, i hvert fall hva det 
lydmessige angår.

Mye dritt. Snakereigns er 
bandets andre langspiller. 
Nå, som på debuten No Light 
For Mass (2010), befinner 
bandet seg i rommet mellom 
punk og black metal. For 
ører som er kondisjonert til 
sistnevnte sjanger, er det lett 
å høre mye Hellhammer/
Celtic Frost både i riffstil og 
vokalfremføring. For den som 
ønsker norske referanser, er 
det naturlig å nevne et band 
som Årabrot.
 På det tekstlige planet er 
det derimot svært lite opphøy-
ning av noe som helst, selv 
om det meste er dritt her 
også. Det går den veien høna 
sparker med de lengst tenke-
lige Flo-pasninger. 

Spiller på en øse. Albumets 
alvorligste svakhet ligger i et 
utvalg temmelig anonyme 
riff, som i hvert fall for denne 
lytteren gjorde det nødvendig 
å stålsette seg for å komme 
gjennom de første to-tre gjen-
nomlyttingene. Det kan bli 
litt vel mye generell øsing av 
punkriff.
 Men når Okkultokrati får 
det til å svinge, svinger det 
godt, kanskje spesielt på de 
to siste låtene «Let the Sun 
Receive Her King» og «Not-
hing Awaits». Det er vel kan-
skje ikke annet å vente av et 
dommedagssfiksert band enn 
at de beste låtene skal komme 
når slutten er nærmest.

Pessimist, vi vet 
det går dritt til sist.

Den veien 
høna  
sparker
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MØTEPLASSER: Lørdag 10. november kl. 13.00  

Hvor mange kavalerer 
hadde du på ditt ballkort?
Hvordan kunne ungdom møtes på 1800-tallet? 
Kom og se på vakre ballkort, visittkortalbum 
og brev.

Teaterslag og pipekonserter i norsk teater
Fra Teatersamlingen vises scenebilder, rollefotos, 
karikaturtegninger og teaterplakater.

Kontakt annonsesjef 
Espen Håseth  
tlf. 920 40 224
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Ledig stilling:  

Kunstsentrene i Norge  
søker koordinator i 80%

Se fullstendig  
annonse på  
www.kunstsentrene.no
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