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DEBUTSINGEL FRÅ FALKEVIK

Foto: Gui Rebelo

Trioen Falkevik, med Julie Falkevik Tungevåg,
Ellen Brekken og Veslemøy Narvesen, kombinerer det kalde, nordiske jazzuttrykket med elegante
og rare popmelodiar. Musikken ligg i landskapet
singer-songwriter/indiejazz, med lyriske, instrumentelle parti og riffbaserte soloar, lovar presseskrivet.
Singelen «Sing to Me» handlar om å kjenne seg
fanga på ein stad der ein ikkje høyrer heime.

Velstrukturert og effektfullt
Mezzosopranen Marianne E. Andersen er ein framifrå tolkar av
Morten Gaathaugs songverk.
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Prince då han presenterte kandidatane til soul ogR&B-prisen på American Music Awards i
Los Angeles i 2015. Foto: Matt Sayles / TT / NTB scanpix

ein heilt strippa Prince, utan
funky produksjon og heiltent
band. Den segnomsuste multiinstrumentalisten er heller ikkje til
å høyre, her er det berre tangentane og røysta, og så glamorøst er
det heller ikkje – artisten snufsar
litt og tenkjer seg kort om på veg
frå ein song til ein annan.
Likevel er framføringa forbausande stringent og effektiv, i det
som verkar som ein einaste lang,
inspirert medley, med ein vill flyt
og smittande energi. Prince kjem
vi til å høyre ekko etter mang ein
gong i åra som kjem, og det går
an å spore han både tidt og ofte
i musikken som kjem ut her og
no. Det går knapt an å tenkje seg
ei av haustens mest markante

utgivingar – Blood Orange-plata
Negro Swan – utan Prince.
Seks månader etter at han
gjekk bort, vart Paisley Park,
eigedommen der Prince også laga
musikken sin, opna for publikum.
I sommar rapporterte musikkjournalist Amanda Petrusich
derfrå i tidsskriftet The New Yorker.
Det var vanskeleg å lese utan å
tenkje at eit Prince-museum kanskje ikkje får oss nærare. Men
treng eigentleg nokon komme
nærare enn det vi gjer med Piano
& A Microphone 1983?
ØYVIND VÅGNES
Øyvind Vågnes er forfattar og fast
musikkskribent i Dag og Tid.

Komponisten Morten Gaathaug
(fødd 1955) frå Sande i Vestfold
kjenner eg fyrst og fremst som
fugleinteressert. Av dei fleire
fine fuglestykka frå hans fjør
likar eg spesielt Fugler i min natt,
som for nokre år sidan kom i ei
god innspeling med blokkfløytisten Caroline Eidsten Dahl. Men
Gaathaug interesserer seg ikkje
berre for fuglar. I verka på den
nye plata Landskap i måneskinn
har han blitt inspirert av dei litterære straumdraga kring førre
hundreårsskiftet og tonesett dikt
og prosa av modernistar som
Ragnhild Jølsen (1875–1908),
Sigbjørn Obstfelder (1866–1900)
og austerrikaren Rainer Maria
Rilke (1875–1926).
DRIVANDE BASSFIGURAR
Syklusen for song og klaver
som har gjeve albumet namn,

lyttarar: demoar, turar innom
radioen, konsertopptak herfrå
og derfrå og eit og anna spor som
ikkje kom med på plata i siste
runde.
Du kan sjølvsagt strøyme
alt dette gjennom høgtalaren,
men då får du ikkje det seksti
sider lange heftet som følgjer
CD-boksen – ei samansetjing av
bilete og tekst som gjer utgivinga
til ein aldri så liten sjølvbiografi,
på sitt eige vis.
Loudon er sår, utleverande,
sjølvironisk og giftig frekk om
kvarandre, men keisamt vert det
sjeldan. Eg lyttar og ler, med min
eigen grimase, medan han syng
om eit magesår i «Ulcer» – kven
andre kunne ha laga ein slik song?
ØYVIND VÅGNES

KRAFTFULL NON-VIBRATO
Meir barokt er det rytmiske

drivet i somme av songane i
En Obstfelder-syklus, op. 104, til
dømes i opningsstykket «Kan
speilet tale». I tillegg til klaveret
er det her med ein cello som
tidvis dannar fine kontrapunkt
til vokalstemma. Sistnemnde
blir, som på resten av albumet,
boren fram av mezzosopranen
Marianne E. Andersen, som
med si kraftfulle og klåre non-vibrato-røyst syner seg som ein
framifrå tolkar av Gaathaugs
songverk.
SJUR HAGA BRINGELAND
Sjur Haga Bringeland er musikar
og fast musikkmeldar i Dag og Tid.

Det svingar når Concerto Copenhagen spelar
«Brandenburgkonsertane».
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Kvar gong eg tenkjer på Loudon
Wainwright III, ser eg føre meg
andletet hans idet det strammar
seg i ein grimase, slik det gjorde
då han mobiliserte muskulaturen i toppetasjen for verkeleg å
artikulerte sine eigne ord tydeleg
på scenen ein kveld på Garage i
Bergen for mange år sidan. Han
togg liksom på kvar einaste staving i munnhola – det var litt av
eit syn.
Loudon har vorte 72 år, og det
er nok mange fleire som veit kven
sonen Rufus eller dottera Martha
er, men ein kjem likevel ikkje
unna det faktumet at gamlefar er
ein framifrå låtskrivar.
Dette er ikkje minst tydeleg på
Years in the Making, ei samling på
42 songar som no er ute. Her er
det mangt av godteri for trufaste

Landskap i måneskinn, syv sanger
til tekster av Ragnhild Jølsen, op.
97, syner Gaathaugs økonomiske, tydeleg strukturerte
og effektfulle komposisjonsmåte. Eg tenkjer her særleg
på songen «St. Hans-kveld»,
som blir driven fram av repeterande bassfigurar i klaveret,
ikkje ulikt slik den romantiske
liedmeisteren Franz Schubert
ofte gjer det. Den naturlege forminga av songmelodien høver
perfekt til Jølsens frodig-rytmiske tekst.

Dansande

The
Brandenburg
Concertos

t III

Mezzosopranen Marianne E. Andersen og komponisten Morten Gaathaug.
Foto: Halvor Solhjem Njerve

Six concerts avec plusieurs
instruments kalla Bach komposisjonane han i eit sirleg
skrive partitur dediserte til
markgreven Christian Ludwig
von Brandenburg-Schwedt i
1721. Om desse «seks konsertane med fleire instrument»,
som Bach-biografen Philipp
Spitta i 1873 gav namnet
«Brandenburgkonsertane», i
det heile blei framførte den
gongen, veit me ikkje. Dei er
nemleg svært krevjande teknisk. Men i vår tid høyrer dei
til Bachs oftast framførte og
innspelte verk – det finst til
dags dato sikkert over hundre
plateinnspelingar. Når det
no kjem nok ei innspeling,
denne gongen med Concerto

Copenhagen, er det difor legitimt å spørja: Kva er vitsen?
Dei fleste nyare innspelingane har vore så uinteressante
at eg ikkje har funne grunn til
å melda dei, ikkje nødvendigvis av di dei i seg sjølv er dårlege;
problemet er at dei mest alltid
kling til forveksling likt alt
eksisterande tolkingar. Men
plata til Concerto Copenhagen,
tidlegmusikkensemblet som
blir leia av cembalisten Lars
Ulrik Mortensen, skil seg positivt ut: Det er lenge sidan eg har
høyrt Brandenburgkonsertane
bli spelte med så velvalde tempi.
Trenden har lenge vore å

spela desse verka altfor snøgt
og oppjaga, noko som øydelegg
den dansane svingen som ofte
ligg til grunn i Bachs barokke
musikk. Men hjå københavnarane svingar det skikkeleg,
både i dei satsane som faktisk er dansar, og i dei av den
meir abstrakte typen. I tillegg
spelar musikarane smakfulle
ornament i repetisjonane – til
dømes i «Menuetto»-satsen i
Konsert nr. 1 i F-dur, BWV 1046,
der timinga i overgangane
mellom dei ulike danseavsnitta
sit imponerande godt.
SJUR HAGA BRINGELAND

Concerto Copenhagen spelar Bach på kopiar av instrument frå barokken.
Foto: Thomas Nielsen

