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NY SINGEL MED
HANDMÅLA VIDEO
Svartmetallbandet Borknagar
har gjeve ut singelen «Up North»
frå albumet True North som vert
lansert i slutten av september.
Singelen har fått følgje av ein
handmåla musikkvideo, signert
kunstnaren Costin Chioreanu.
Låten kan best skildrast som ein
knyttneve av undring og nostalgi, der Borknagar tek lyttaren
med på ei reise gjennom livets
fire årstider, seier bandet sjølv.

Sopranen Berit Norbakken Solset (til venstre) og organisten Gro Bergrabb.
Foto: Helge Solset / Erika Hebbert

Inn i orgeltonen
Albumet til Berit Norbakken Solset og
Gro Bergrabb vekslar mellom venleik og
vondskap.
Illustrasjon: Costin Chioreanu

Messenger.
forsommaren med ein musikkvideo, fekk vi sjå lærarar og elevar
i Taylors heimstat North Carolina
vandre ut av klasseromma i
demonstrasjonar mot kutt i den
offentlege skulen. På turneen
til Hiss Golden Messenger går
éin dollar frå kvar konsertbillett til Durham Public Schools
Foundation. Taylor har eit sosialt
og politisk engasjement – våren
2018 gav han inntektene frå ein
ny song til Everytown for Gun
Safety.
JORDFESTA AMERICANA
I vekslinga mellom det nære
og samfunnet får «overgivinga»
som motiv ei rekkje tydingar
på denne fine plata, som held
same nivå som Taylor har etablert over nokre plater. Somme
lesarar vil kjenne Hiss Golden
Messenger frå tidlegare utgivingar. Både Lateness of Dancers (2014)
og Hallelujah Anyhow (2017) fekk
varm omtale på desse sidene då
dei kom ut. Taylor har bakgrunn
som folklorist og har nærma

seg lokale musikktradisjonar i
North Carolina, dit han flytta frå
California, systematisk og tolmodig. Det har dreidd seg om ein
jordfesta americana, med ekko
både frå musikken The Band laga,
og frå Van Morrisons kaledonske
soul (ein særleg viktig referanse
på Hallelujah Anyhow).
Det nye albumet bryt ikkje
med denne estetikken, men held
stø kurs. Det overraskar ikkje,
men kling likevel som det skal.
Brad Cook, ein særs viktig samarbeidspartnar for Taylor, har vore
med som produsent, og folk som
Jenny Lewis, Josh Kaufman og
Aaron Dessner (The National) er
gjestar. Delar av plata vart spelt
inn i studioet til Dessner, og elles
vart noko av materialet laga i Los
Angeles, i Nashville og i Durham
i North Carolina.
Albumet kjem ut fredag 20.
september.

TORVUND OG TYTINGVÅG I SAMARBEID
Førre fredag gav Randi
Tytingvåg Trio ut albumet med
tittelen The Light You Need
Exists med tekstar skrivne i
samarbeid med poeten Helge
Torvund. Saman med Dag Vagle
på gitar og Erlend E. Aasland
på ymse strengeinstrument
har vokalist Tytingvåg skapt
ein unik «Norwegicana sound»,
inspirert av amerikansk tradisjon, men tydeleg forankra
i norske røter, lovar Kirkelig
Kulturverksted.

ØYVIND VÅGNES
Øyvind Vågnes er forfattar og fast
musikkskribent i Dag og Tid.
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EARL WILSON
TIL RØVERSTADEN
Laurdag 16. november kjem
soullegenda Earl Wilson til
Røverstaden i Oslo. Der spelar
han saman med Geir Wentzel
Band. Wilson kom til Noreg
frå New York i 1963, og han
er kjend som mannen som
bringa soul til Noreg, fortel
presseskrivet.
Wilson spelte med mellom
andre Inger Lise Rypdal i
bandet Club7 Explosion.

Brad Mehldau spelar i Oslo neste veke. Pressefoto

Foto: Nasjonalbibliotekets samlinger
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Gebete für
Mitgefangene
BERIT NORBAKKEN SOLSET, SOPRAN; GRO BERGRABB, ORGEL.
LAWO 2019

Gebete für Mitgefangene («Bøner
for medfangar») er tittelen på
tre bøner den tyske teologen
Dietrich Bonhoeffer (1906–
1945) skreiv medan han sat
i fengsel i 1943. Våren dette
året var han blitt arrestert
grunna «Wehrkraftzersetzung»,
eit omgrep som kjem høgt opp
på lista over avskyelege tyske
ord: Nasjonalsosialistane
nytta denne merkelappen
på kritiske ytringar andsynes krigsmakta, ytringar
dei meinte svekte den tyske
stridsevna og som difor blei
straffa med konsentrasjonsleir eller avretting. Dette
blei Bonhoeffers lagnad – i
Flossenbürg konsentrasjonsleir i Bayern, grytidleg om
morgonen den 9. april 1945,
kledde nazibødlane han
naken og hengde han sakte.
Dei tre bønene (ei morgonbøn, ei kveldsbøn og ei
«bøn i særleg stor naud») blei
tonesett for sopran og orgel
av Knut Nystedt (1915–2014)
i 1994. Til det passar teksten
godt, for Bonhoeffer avsluttar
kvar bøn med eit salmevers.
Formalt minner komposisjonane meg difor om kantatane
til J.S. Bach, som gjerne
avslutta slike stykke med ein
enkel koral.
KREVJANDE ØVING
Tolkinga til sopranen Berit
Norbakken Solset og organisten Gro Bergrabb, som spelar
på domkyrkjeorgelet i Bodø,
er både vakker og smertefull. På den eine sida er det
verka sjølve, med dei vonde
dissonansane i «bønedelen»
av stykka, og den gripande

enkelheita i sluttsalmane. På
den andre sida er det klanglege, som me frå fyrste takt av i
opningssatsen «Morgengebet»
merkar er suveren.
Det å synga til orgel er i
grunnen ei krevjande øving,
særleg for sopranar, for å
«gå inn og ut» av orgelklangen krev solid teknikk.
Orgeltonen har jo ingen
vibrato (med mindre ein slår
på spesialfunksjonen ein
kallar «tremulant»). Røysta lyt
difor veksla mellom å ha slank
og bein tone, som blandar
seg med orgelet, og vibrato,
der ho trer ut or orgelbruset.
Solset kan dette og får slik til
raffinert spenning og avspenning i uttrykket.
NORDNORSK
Men Bonhoeffer-bønene er
ikkje det einaste på albumet. Dei blir sette opp mot
nordnorske folketonar og
orgelmusikk av kyrkjemusikarar frå landsdelen. Mellom
anna er Bodøs store bykomponist Fridthjov Anderssen
(1876–1937) frå Beiarn i Salten
representert med orgelstykket Fuge med koral: «Hvo ene
laden Herren råde», som syner
den grundige skoleringa konservatoriet i Leipzig gav han.
Den fagre flyten som Gro
Bergrabb spelar med, imponerer. Fine er òg salmane av Ivar
J. Eliassen (fødd 1958), spesielt
«No ror ei natt seg ut frå land»,
som har noko av det barokke,
nordnorske lynnet ved seg.
Innspelinga endar med
folketonen til Blix-salmen
«Dagsens auga sloknar ut»
frå Majavatn, grenda i Grane
kommune i Nordland der den
såkalla Majavasstragedien i
1943 førte til avretting av 24
menn frå området i Falstad
fangeleir. Med dette i minnet
gjev stykket albumet ein overtydande einskap.
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