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Sjarmerende i store sko
ALEXANDER RYBAK:
Christmas Tales
(Grappa/Musikkoperatørene)

Det er ikke sjelden lyden av jula er lyden
av kassaapparater og klingende mynt,
framført av artister som ser sitt snitt til
å spe på inntektene med å gjøre noen
kjappe julekonserter og /eller gi ut ei
juleplate. Juleplater kan være både trivelige, irriterende og koselige, men sjelden
spesielt viktige.
Alexander Rybak seiler på en bølge av
suksess, talent og en ungdommelige tro
på sin egen fortreffelighet at det skulle da
bare mangle at ikke også han skulle spille

inn et julealbum! På Christmas Tales tyr
Rybak til det eldste trikset i juleplateboka,
nemlig å slå seg på croonerbølgen.
Det fungerer bare sånn delvis. For det
første har ikke Rybak den artistiske tyngden som skal til for å gjøre «Bing Crosbyversjoner» av klassikere som The Christmas Song, Let it Snow og Have Yourself a
Merry Little Christmas. For det andre er
stemmen begrenset og for tredje, og for å
oppsummere det hele, blir troverdigheten
deretter, selv om det er ektefølt nok.
På en annen side får Alexander Rybak
full uttelling for den slentrende sjarmen
han er en mester i å utstråle på plate og

scene. Han har selv arrangert
låtene og måten han smyger
inn fela på er intet mindre enn
genial og gjør albumet svært
så signaturtung.
To egne låter har han heldigvis også fått flettet inn. Tell
me when er trivelig og smånaiv
i kantene, mens Presents er en
morsom duett med Didrik Solli-Tangen
der begge to framstår som to duellanter
med den samme kvinnen som presang.
Den alltid lekne og slentrende Baby It's
Cold Outside med Annsofi som duettpartner er et annet morsomt nummer som

gjør at terningkastet lander
på hyggelige øyne.
Hadde Alexander Rybak
vært en stødigere og «tyngre»
vokalist hadde Christmas Tales så absolutt vært et julealbum det kunne vært verdt å
dra fram neste jul også. For
arrangementene og låtutvalget er det ingenting å si på, men hvorfor ty
til Rybak når Sinatra har gjort den samme
jobben siden ... krigen?
Frode Hermanrud

Tidligmusikk i toppklasse
gjøvik

To lokale utøvere, Sissel Morken
Gullord (horn) og Bjarte Eike
(bildet) (fiolin) har sentrale roller i
hver sin inspirerte cd-utgivelse.
Tidligmusikkbevegelsen, eller utøvere som har satt
seg som mål å gjenskape musikken så tett som mulig
opp til det man tror var framførelsespraksis da den
ble komponert, har relativt skrinne kår i Norge. På
få unntak nær må man gjerne til kontinentet eller
Storbritannia for å finne de beste ensemblene innen
denne retningen.
Derfor er det ekstra hyggelig at Sissel Morken
Gullord og Bjarte Eike, fra henholdsvis Biri og Gjøvik som opp gjennom årene har frambrakt mangt
et talent innenfor «main stream» klassisk musikk,
markerer seg på et så kvalitativt høyt nivå nettopp
innenfor denne sjangeren.
Barokkhorn
Morken Gullord er barokkhornist
i Oslo kammerakademi
som har viet
en cd til kammermusikk av
Ludwig van
Beethoven.
Skjønt kammermusikk er
det ikke i ordets rette forstand. Hovedverket er nemlig mesterens 7. symfoni brutt ned til
en besetning bestående av åtte blåsere, kontrabass
og pauker. Jeg har personlig stor sans for slike og
liknende arrangementer av for eksempel symfoniske
verker. Det er rett og slett svært artig å spille. Om
det er morsomt å høre på, er mange ganger en helt
annen sak. Men det er det her!
Kammerensembleformatet har selvsagt ingen
sjanse til å gjenskape symfoniorkesterets mange
fasetter i dette meget sentrale verket av Beethoven.

Men nettopp derfor, og ikke minst
fordi dette er så suverent spilt, står
kammerakademiets versjon så til
de grader på egne bein. For dette
klinger meget inspirert, og er både
spennende og morsomt å lytte til.
Den langsomme Allegretto-satsen
får den nødvendige dramatiske
oppbygning, og sistesatsen, som
bare må være energisk, blir nettopp
det. Morken Gullords horninnsatser spraker godt i lydbildet, og gjør
seg sterkt bemerket sammen med
sin hornistkollega i ensemblet.
Som innledning til symfonien følger en absolutt
hørverdig Parthia i Ess og en Rondo av samme Beethoven.
Barokkfiolin
Bjarte Eike er å finne som kunstnerisk leder av og
solist med kammerorkesteret Barokksolistene i et
knippe verker fra nettopp barokken i en noe hip

innpakning – «It’s just old pop music ...». Fortolkningene av verkene
til Händel, Corelli, Varacini og Geminiani spruter det av. Det spilles
rått, og det dannes et tett og intenst
klangbilde som bare disse instrumentene makter å skape. Grensene
tøyes, samtidig som uttrykket trekkes tilbake til intimitet og sødme når
det er nødvendig. Sangsolist Tuva
Semmingsen (mezzo) kaster seg
ut i de mest hårreisende passasjer
uten sikkerhetsnett, og orkesteret
følger like dristig opp. I enkelte partier fornemmer
jeg Bjarte Eikes humor og vilje til originalitet komme
til overflaten. Dette er tidligmusikkfortolkninger på
meget høyt internasjonalt nivå, og tåler slik denne
cd-en framtrer sammenlikning med det ypperste av
det denne sjangeren kan by på.
Dessuten er det rett og slett god julemusikk. Så er
anbefalingen gitt.

Martin Bækkelund

Sprudlende popbrygg
ARNE VATNØY:
Power Lines
(VME)

Arne Vatnøy fra Hadeland har spesielt ute i
Europa vært et navn man har snakket lenge
om, og etter EP-en Colour Chalk begynte det
så smått så skje ting her hjemme også. Nå er
den tidligere LIPA-eleven ute med sitt første
soloalbum. Vatnøy er som en musikalsk svamp

som trekker til seg en drøss med uttrykk for å
skape de om til sin egen musikk. Her er rolige
popsanger som 1000 Skies og Cold Cradle, men
også ei låt som Your Industry som nærmest
koker over av heftig og tung elektronika.
Just Go Slowly viser melodisnekkeren Vatnøy, der Paul McCartney ville vært stolt over sin
gamle «elev», for dette er en hit av god, klassisk oppskrift. Arne Vatnøy blander og mikser

moderne popjazz mens blikket stadig søker
bakover mot åttitallets britiske scene og den
mer klassiske popmusikken. Men i sum er det
Arne Vatnøy som spiller på samtlige strenger
på sitt meget sterke debutalbum.
Frode Hermanrud

