
Velkommen tilVestfolds
første hyttemesse!
Hyttemessen i Sandefjord, Runarhallen 9.-11. november 2018
Snart kommer vintern som er en flott tid for hytteliv. Friske turer i skog, snø og fjell. Familiekos ved knitrende peisbål. Munter
stemning rundt brettspill i sofakroken. Den nyttigste hytteturen du kan ta i høst er likevel til Hyttemessen, Norges største
møteplass for hyttefolk. 9.-11. november kommerHyttemessen til Vestfold. Ikke noe stedfinner duflere hytteeksperter samlet
på ettsted. På kikk etter hyttetomt, ny hytte, tekniske løsninger eller simpelthen et godt kjøp - dufinner alt påHYTTEMESSEN.

ÅPNINGSTIDER: FREDAG 12:00 - 19:00 / LØRDAG OG SØNDAG 10:00 - 17:00. INNGANG: KR 100

Hyttemessen - hvor det gode hyttelivet starter.

VESTFOLD

9.-11.
NOVEMBER
SANDE FJ ORD
RUNARHALLEN

hyttemessen.no
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Tønsberg-komponis-
ten Martin Romberg 
er en av tre komponis-
ter med spesialskre-
vet verk på en unik, 
ny utgivelse.
Erik MunstErhjElM 
erik.munsterhjelm@tb.no

Albumet «Norwegian Saxopho-
ne», som nylig ble sluppet på 
labelen LAWO Classics er 
«unikt» i den forstand at det er 
svært sjeldent det utgis klassis-
ke album med saksofon som 
soloinstrument.

Musikeren som spiller sakso-
fon sammen med orkester, he-
ter Ola Asdahl Rokkones, og er 
selv hjemmehørende i Tromsø.

– Tilhører sjedenhetene
– Utgivelser med klassisk sak-
sofon og orkester tilhører sjel-
denhetene, selv i internasjonal 
sammenheng. Albumet «Nor-
wegian Saxophone» innehol-
der hele tre norske saksofon-
konserter som jeg selv har be-
stilt. Ett av disse tre, det første 
sporet på plata, er verket «The 
Tale of Taliesin» av Martin 
Romberg fra Tønsberg, opply-
ser solisten selv.

Der andre klassiske utøvere 
kan plukke opp kjente og kjære 
verk av flere hundre år gamle 
komponister, har Aasdahl Rok-
kones som saksofonist et litt 
annet utgangspunkt.

– Prosjektet med dette albu-
met har jeg brukt sytten år på, 
halve livet, faktisk. Det første 
av verkene ble bestilt i 2001, 
«Un reve Norvègien» av Kjell 
Habbestad. Martin Romberg og 
jeg møttes imidlertid i 2007 på 
De Unges Konsert i Bergen, og 
jeg ble umiddelbart betatt av 
musikken hans, forteller han.

urfremføring i 2009
Romberg sa seg villig til å skrive 
en saksofonkonsert til ham, og 

det ferdige verket «The Tale of 
Taliesin» ble urfremført i Tysk-
land i 2009.

– Siden har verket blitt en stor 
suksess, med blant annet publi-
sering av notene på Billaudot, 
Frankrikes største forlag. Nå er 

også endelig den første plateut-
givelsen med verket klar, fortel-
ler en svært fornøyd solist.

Innspillingen er gjort i det le-
gendariske Lendok-studioet i 
St. Petersburg, sammen med 
dirigent Fabio Mastrangelo og 

The St. Petersburg Northern 
Sinfonia. 

I Martin Rambergs verk ut-
forskes, med saksofonen som 
fortellerstemme, den gamle 
keltiske legenden om Taliesin i 
et stort orkestralt verk.

Spiller inn Rombergs komposisjon 

– Betatt av musikken hans

besTIlT: Ola Aasdahl Rokkones fremfører på plate et verk for Saksofon og orkester, av Martin Romberg.
 FoTo: MarIus FIskuM

koMPonIsTen: Martin 
Romberg.  
FoTo: anne CharloTTe sChjøll


