
 MANDAG 22. AUGUST 2016  ·  STAVANGER AFTENBLAD30

KULTUR 

Et variert program, men årets festival 
kunne hatt med kammermusikk fra  
den musikalske modernismen, mener  
anmelderen. Her fra festivalens andre 
dag da Bachs Brandenburg-konsert  
nummer 4 ble framført. I går fikk  
publikum høre nr. 5 i samme serie.  
FOTO: TOMMY ELLINGSEN

Avslutning  
med ettertrykk
STAVANGER
Opprinnelig var Sjostakovitsj’ cel-
lokonsert nr. 1 satt opp på avslut-
ningsprogrammet. Den skulle vi 
gjerne ha hørt med Clemens Hagen 
som solist. Men Haydn cellokonsert 
i D-dur var en god erstatning. For 
mens Hagen og 1B1-ensemblet i fjor 
spilte Haydns cellokonsert i C-dur, 
som først ble oppdaget i 1961, fikk 
vi nå D-dur-konserten som både er 
større og mer krevende. Men Ha-
gen er nettopp den ideelle musi-
keren for det denne konserten kre-
ver: en ren tone, briljans, mestring 
av vanskelige passasjer og dobbelt-
grep i de høye leier. Så innfløkt er 
denne konserten at ettertiden ikke 
helt trodde den kunne være skrevet 
av Haydn for cellisten Anton Kraft, 
en av musikerne hos fyrst Esterhá-
zy, der Haydn var kapellmester. 

Også 1B1 spilte på høyt nivå i 
denne konserten. Vi merket oss or-
kesterforspillet der et vakkert ho-
vedtema tar over og så stiger til en 
kraftfull avslutning. Slutt-temaene 
i denne satsen ble spilt mørkt og 
tett; ikke for ingenting er det sagt 
om dette partiet at det minner om 
Brahms. Hagen trollbandt oss med 
herlige dobbeltgrep og en storartet 
kadens, mens han i adagioen fikk 
celloen til å synge med vokal fylde 
og lot de lyriske innfallene bli til en 
stor bue. 

Melodisk briljant klang det i sis-
tesatsen, rasende hurtig spilt. Et 
kjennetegn ved Hagens eminente 
spill er at hans sonore tone er både 
plastisk og ekspressiv. 

Virtuos cembalist
Men før Haydn fikk vi Bachs Bran-
denburg nr. 5 som åpning. Mens 
Brandenburgkonsert nr. 4 i G-dur, 
som vi fikk høre onsdag kveld og 
som er særdeles vanskelig for so-
listene (blokkfløyte og fiolin), er nr. 
5 den mest omfangsrike av de seks 
konsertene. 

Den store solo-kadensen i cem-
balo sprenger alle proporsjoner for 
den daværende konsertformen og 
markerer nærmest begynnelsen 
på den klassiske klaverkonserten. 
Denne og de mange andre frem-
tredende partier i cembaloen ble 
fremragende spilt av Anna Paradi-
so på et instrument som ikke had-

Domkirken 
i går etter-
middag

hhJ.S. Bach: 
Brandenburg-
konsert nr. 5  
i D-dur. Dan 
Laurin blokk-
fløyte, Jan 
Bjøranger fiolin, 
Anna Paradiso 
cembalo, 1B1.
hhJoseph 

Haydn:  
Cellokonsert i 
D-dur. Clemens 
Hagen, 1B1.
hhJohannes 

Brahms:  
Klaverkvartett 
nr. 3 c-moll 
op.60. Jan 
Bjøranger  
fiolin, Lars 
Anders Tomter 
bratsj, Clemens 
Hagen cello, 
Christian Ihle 
Hadland klaver.

Kammermusikkfestivalen  Oppsummering

hhFestivalen i år har vært rikholdig, men etterlater 
også et savn.

de en altfor stor klang. Men også 
blokkfløyte og fiolin danset med i 
denne konserten der musikere fra 
1B1 viste seg igjen som svært an-
vendelige. Litt oppjaget var det 
helt i begynnelsen og ikke alltid 
synkront, men Bach kan være van-
skelig her, særlig i de hurtige sat-
sene.

Brahms til slutt
For første gang på denne festiva-
len fikk vi da til slutt høre Brahms, 
et verk i den klassisk-romantiske 
kammermusikkens hjerte: klaver-
kvartetten i c-moll. Den har en un-
derlig begynnelse, et tema som be-
gynner med drønnende oktaver i 
klaveret for så å avføde de karak-
teristiske «sukkene».  De fire mu-
sikerne la ikke skjul på hvor sel-
som denne begynnelsen er; snare-
re gjorde de den ekstra tydelig og 
drastisk. Det ble en gjennom-mu-
sikalsk tolkning, der klaveret ikke 
briljerer så sterkt som i de fleste 
klaverkvartetter og -kvintetter. I 
den langsomme satsen merket vi 
oss det herlige cello-spillet, i fina-
len den uventede koralen som blir 
gjentatt i strykerne og siste gang 
kommer hymnisk tilbake i klaveret.

Et rikholdig program
Kammermusikkfestivalen i år har 
budt på et variert og rikholdig pro-
gram. Ikke noe tema, ingen kompo-
nist som er en rød tråd. I stedet har 
programmet hatt en sjelden spenn-
vidde: Fra 1200-tallets første fler-
stemmighet med Perotin til et sen-
tralt vært i den musikalske mini-
malismen (Terry Rileys In C), fra 
den franske barokkens Couperin 
til samtidsmusikk av Line Tjørnhøj 
og Alfred Schnittke. Instrumentene 
har vært så mange at det ville ta for 
stor plass å nevne alle. 

Også vokalmusikk med Ars Nova 
Copenhagen har vært representert, 
fra både middelalder og nåtid. Det 
har vært et privilegium å få med seg 
litt av hvert fra denne rikdommen.

Et savn
Men to ting savner jeg: En kvar-
tett som kan spille kammermusik-
kens kjernerepertoar. Det nærmes-
te vi kom her, var Trio Isimsiz, som 
var et spennende bekjentskap. I til-
legg: Kammermusikk fra den mu-
sikalske modernismen og fra sam-
tiden: for eksempel Webern, Ligeti, 
Kurtag, Nono, Lachenmann. Slik er 
det på de beste kammermusikkfes-
tivalene i Europa. Og mon ikke vår 
internasjonale kammermusikkfes-
tival nå er moden for det?

ARNFINN BØ-RYGG

 I tillegg savner jeg  
kammermusikk fra den  
musikalske modernismen og 
fra samtiden og fra  
samtiden.
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STAVANGER
Stavanger Jazzforum har snart 
lagt ferdig sitt høstprogram. 
Daglig leder Helleik Kvinnes-
land sier det kan komme til 
noen etter hvert, men her er 
det meste av høsten:

Amigo Tom
26. aug., Spor 5
Plateslipp og dykk i den  
brasilianske sangskatten med 
Eva Bjerga Haugen (vokal), 
Tom S. Lund (gitar) og Tor  
Yttredal (saksofon og fløyte).

Kitchen Orchestra spiller 
Eivin One Pedersen
6. sept., Spor 5
En hyllestkonsert hvor  
Kitchen Orchestra tar for seg 
et utvalg av musikken til One 
Pedersen – som ville blitt 60 år 
i år – arrangert av medlemmer 
i orkesteret.

Bokbad med  
Anne Grosvold  
og Ketil Bjørnstad
16. sept., Spor 5
Bokbad og konsert i forbindel-
se med Bjørnstads utgivelse av 
bok om 70-tallet. Samarbeid 
med Kapittel.

Inland Empire
22. sept., Spor 5
Hot shot-pianist Kris Davis 
(New York) kommer sammen 
med tre skandinaviske musike-
re. Improvisasjon i grenseland 
mellom moderne jazz og sam-
tidsmusikk.

Meg & Kammeraten min
2. okt., Spor 5
Barnekonsert med morsomme 
sanger og løgne historier.

Beady Belle
8. okt., Spor 5
Bandet, Beady Belle, ble opp-
løst i 2015. Artisten, vokalis-
ten og låtskriveren Beady Belle 
slipper sitt første soloalbum i 
september 2016.  

Come Shine
18. okt., Spor 5
Først var de veldig i live, så  
var de veldig døde, så var de 
veldig levende igjen. Come 
Shine har lenge vært en  
favoritt i norsk jazz. Dagen  
før har de en workshop i Blå 
Trå-serien for interesserte. 

Organ Jam
27. okt., Spor 5
Hammond B3, trommer og to 

saksofoner i et humørfylt,  
lokalt prosjekt. Ole Jakob  
Hystad (tenor- og baryton- 
sax), Tor Yttredal  
(sopran og altsax), Stein  
Inge Brækhus (trommer)  
og Svein Olav Herstad  
(Hammond B3). 

Ingebrigt Håker  
Flaten
3. nov., Spor 5
Artist in Residence i regi  
av Vestnorsk Jazzsenter.  
Konserten kommer i etterkant 
av spilling og undervisning  
i Stavanger og Bergen. 

Obstfelder LIVE  
– Jan Erik Vold
5. nov., Spor 5
Feiring av 150-årsjubileet til 
Sigbjørn Obstfelder – Nordens 
første modernist. Lyriker Jan 
Erik Vold blander jazz og dikt, 
denne gang med vekt på  
Obstfelder.

Nils Petter Molvær med 
Sly & Robbie
9. nov., Folken
Norsk kjølig trompet møter 
reggae-kompet til Sly &  
Robbie fra Jamaica. I tillegg 
spiller Vladislav Delay på  
elektronikk og Eivind Aarset 
gitar. 

Donny McCaslin  
Quartet
12. nov., Spor 5
Saksofonist på David Bowies 
«Blackstar» kommer til Sta-
vanger med sin egen melodis-
ke jazz. 

Stanley Clarke Band
19. nov., Folken
Det største internasjonale  
navnet i høst. Stor suksess 
i jazz-fusion i starten. Også 
kjent for samarbeid med  
George Duke, Chick Corea  
og flere andre.

Jul med Bjergsted  
Jazzensemble
10. des., Spor 5
Juleavslutning med ensemblet 
og gjester.

Bugge Wesseltoft 
17. des., Stavanger konserthus 
«It´s snowing on my piano», 
juleklassiker med Bugge alene 
bak pianoet.

LEIF TORE LINDØ
leif.tore.lindo@aftenbladet.no

Slik blir
jazzhøsten

Donny McCaslin. 

Musikk  Jazz

hhEt par lokale prosjekter får selskap  
av internasjonale navn, før Bugge spiller julen inn. 

Beady Belle. 

Stanley Clarke. 


