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PRESSEPERM	2018–2019	
DATO	 	 	 KATEGORI	 FORFATTER	 	 TITTEL	
	
2018	
	
NOVEMBER	
19.	november	 	 	
Vårt	Land	 	 Artikkel	 	 Lars	O.	Flydal	 	 Klimakrisen	som	opera	
	
2019	
	
JANUAR	
2.	januar	
Aftenposten	 	 Artikkel	 	 Maren	Ørstavik	 	 Klassiske	høydepunkter	
9.	januar	
Vårt	Land	 	 Artikkel	 	 Lars	Flydal	 	 Stor	kirkemusikk	i	vente	
13.	januar	
NRK	 	 	 Artikkel	 	 Eystein	Sandvik	 	 Musikkåret	2019:	Vårens	klassiske	anbefalinger	
16.	januar	
Aftenposten	 	 Artikkel	 	 Harald	Fossberg	 	 50	konserthøydepunkter	frem	til	sommeren	
	
FEBRUAR	
22.	februar	
Morgenbladet	 	 Int./Artikkel	 Marius	Lien	 	 Festivalen	som	klimabombe	
	
MARS	
7.	mars	
Vårt	Land	 	 Artikkel	 	 Lars	Flydal	 	 Arvo	Pärt	til	Kirkemusikkfestivalen	
Musikkultur	 	 Artikkel	 	 Mona	Askerød	 	 Dagens	kvinnelige	forbilder	i	kirkemusikken	
11.	mars	
Vårt	Land	 	 Forside	 	 Olav	Egil	Aune	 	 Jeg	snakker	om	det	hellige	i	oss	
Vårt	Land	 	 Anmeldelse	 Olav	Egil	Aune	 	 En	enkel	tone,	vakkert	spilt	
18.	mars	
Klassekampen	 	 Intervju	 	 Olav	Østrem	 	 En	annen	fuglesang	
Klassekampen	 	 Kommentar	 Magnus	Andersson	 Pärt	og	tid	for	stillhet	
20.	mars	
Vårt	Land	 	 Forside	 	 Olav	Egil	Aune	 	 Musikken	hennes	ble	sensurert	av	FN.		
	 	 	 	 	 	 	 	 Nå	ønskes	hun	velkommen	i	kirken.	
Vårt	Land		 	 Intervju	 	 Olav	Egil	Aune	 	 Vi	må	komme	oss	ut	av	feilsporet,	vi	holder	på	å	
	 	 	 	 	 	 	 	 ødelegge	oss.	Portrettintervju	med	Maja	Ratkje.	
21.	mars	
Aftenposten.no	 	 Notis	 	 Hilde	Bjørhovde	 	 10	tips	for	helgen	
22.	mars	
Vårt	Land	 	 Intervju	 	 Lars	O.	Flydal	 	 Et	musikalsk	kultursjokk	
Aftenposten	 	 Intervju	 	 Hilde	Bjørhovde	 	 Philip	(13)	har	hovedrolle	i	klimaopera	
Aftenposten	 	 Kommentar	 Maren	Ørstavik	 	 Festivalen	for	de	voksne	og	ansvarlige	
Dagsavisen	 	 Artikkel	 	 Hanne	Mauno	 	 Til	Oslo	med	Arvo	Pärt	
Sunnmørsposten	 	 Notis	 	 Red.	 	 	 Klart	for	kirkemusikk	med	klimavri	
Laagendalsposten		 Notis	 	 Red.	 	 	 Klart	for	kirkemusikk	med	klimavri	
Romsdals	Budstikke	 Notis	 	 Red.	 	 	 Klart	for	kirkemusikk	med	klimavri		
Oppland	Arbeiderblad	 Notis	 	 Red.	 	 	 Klart	for	kirkemusikk	med	klimavri		
Tønsberg	Blad	 	 Notis	 	 Red.	 	 	 Klart	for	kirkemusikk	med	klimavri		
23.	mars	
Vårt	Land	 	 Intervju	 	 Lars	O.	Flydal	 	 Synger	kirkeopera	som	klimastreik		
Ballade.no	 	 Intervju	 	 Marianne	Lystrup		 Eneste	barn	blant	proffene		
NRK	-	Kveldsnytt	 	 Innslag/intervju	 Marianne	R.	Carlsen	 Innslag	om	kirkeopera	på	kveldsnytt	
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NRK	 	 	 	 	 Annelita	Meinich	 	 Fulgte	hele	dagen	–	intervju	med	Bente	Johnsrud	
24.	mars	
Opera	Now	 	 Intervju	 	 Susan	Nickalls	 	 Intervju	med	festivaldirektør	Bente	Johnsrud	
Orpheus		 	 Intervju	 	 Claus-Ulrich	Heike	 Intervju	med	Bente	Johnsrud	og	Gisle	Kverndokk	
Harvest	Magazine		 Artikkel	 	 Torbjørn	Ekelund		 Den	siste	Kauaʻi	ʻōʻō	
25.	mars		
Vårt	Land	 	 Anmeldelse	 Thrøstur	Eriksson		 En	levedyktig	festival	
Vårt	Land	 	 Anmeldelse	 Thrøstur	Eriksson		 Estisk	orgelvirtuos	
Vårt	Land	 	 Intervju	 	 Lars	O.	Flydal	 	 Ren	balsam	å	høre	kor	på	dette	nivået	Intervju	med	
	 	 	 	 	 	 	 	 kunstner	Borgny	Svalastog.	
Klassekampen	 	 Anmeldelse	 Magnus	Andersson	 Inn	i	materien	
Vårt	Land	 	 Anmeldelse	 Sunniva	Thomassen	 Klimaforkynnelse	med	enkel	løsning	
Vårt	Land	 	 Intervju	 	 Lars	O.	Flydal	 	 Kritiker	fra	Opera	Now.	Intervju	med	Simon	Rees	
Thoroughly	good	podcast	 Intervju	 	 Jon	Jacobs	 	 Podcast-intervju	 	
	
26.	mars		
Vårt	Land	 	 Anmeldelse	 Sunniva	Thomassen	 Klimaforkynnelse	med	enkel	løsning	
Vårt	Land	 	 Intervju	 	 Lars	O.	Flydal	 	 Kritiker	fra	Opera	Now	
	
27.	mars	
Vårt	Land	 	 Anmeldelse	 Olav	Egil	Aune	 	 Du	milde	Messias	
Scenekunst.no	 	 Anmeldelse	 Hilde	Halvorsrød	 	 Sterk	kirkemusikk,	problematisk	klimateater	
Fredriksstad	Blad		 Notis	 	 Ketil	Størdal	Borg		 Borg	vokalensemble	med	ny	konsert	i	Fredrikstad		

domkirke	-	Bach	møter	jazz	og	folkemusikk	
KaDusi	 	 	 Pressemelding	 Red.	 	 	 Rumi	Songs	på	Vannvogna	
30.	mars	
Vårt	Land	 	 Anmeldelse.												Sunniva	Thomassen	 Mektig	verk	mister	detaljene	
28.	mars	
NRK		Klassisk	 	 Konsertopptak	 Stein	Eide	 	 Konsertopptak	fra	åpningskonserten	og	intervju	med		

dirigent	Kaspars	Putnins	og	festivaldirektør	Bente	
Johnsrud	

29.	mars	
Thoroughlygoopodcast	 Anmeldelse	 Jon	Jacobs	 	 Review:	Upon	this	Handful	of	Earth	
30.	mars	
Vårt	Land	 	 Anmeldelse	 Sunniva	Thomassen	 Mektig	verk	mister	detaljene	
31.	mars	
Ut	i	kulturen		 	 Innslag	 	 Annelita	Meinech	 	 Dagsinnslag	fra	festivalen	lørdag	23.	mars	
	
APRIL	
Bayerische	Rundfunk	 Intervju	 	 Dagmar	Penzlin	 	 Intervju	med	Gisle	Kverndokk	
1.	april	
Vårt	Land	 	 Intervju	 	 Lars	O.	Flydal	 	 Spennende	verdenspremiere	
Vårt	Land	 	 Anmeldelse	 Sunniva	Thomassen	 Fasetter	av	bønn	
2.	april	
Aftenposten	 	 Anmeldelse	 Maren	Ørstavik	 	 Hjerte,	smerte	og	klimaangst	
Vårt	Land	 	 Anmeldelse	 Sunniva	Thomassen	 Verdig,	velvalgt	og	kjølig	
NRK	–	Spillerom	 	 Anmeldelse	 Eystein	Sandvik	 	 Anmeldelse	av	Sirkling	 	 	
-------	
Europeiske	medier	
Choir	&	Organ	 	 Artikkel	 	 Clare	Stevens	 	 	
Opera	Magazine	 	 Anmeldelse	 Simon	Rees	
Opera	Now	Magazine	 Anmeldelse	 Susan	Nickalls	
Classical	Music	Magazine	 Intervju	 	 	 	 	 Intervju	med	Bente	Johnsrud	 	
Bayerischer	Rundfunk	 Intervju	 	 Dagmar	Penzlin	 	 «A	radio	feature	about	how	classical	music	reacts	
	 	 	 	 	 	 	 	 on	climate»	
Opernwelt	 	 Anmeldelse	 Wiebke	Roloff-Halsey	 	
Orpheus		 	 Intervju	 	 Claus-Ulrich	Heike	 Intervju	med	Bente	Johnsrud	og	Gisle	Kverndokk	
	
	
De	europeiske	journalistene	skriver	for	magasiner	med	lang	trykketid	og/eller	jobber	med	større	reportasjer	som	vil	ta	noe	
tid	å	ferdigstille.	De	nevnte	sakene	er	derfor	ikke	satt	inn	eller	blitt	sitert	fra	i	denne	permen.	
	
	
	
	
	
	
Masse	innslag	på	NRK:	sjekk	opp	
Mulig	oppslag	i	Morgenbladet	med	Nicolai	kleivan	
Vårt	Land:	Intervju	med	Berit	Opheim	med	Olav	Egil	Aune	
Spillerom	med	Tord???	
Bodil	Maroni	Jensen;	følger	Hege	Høisæter	i	ballade.no	
Gisle	Kverndokk	i	Nyhetsmorgen	i	P2	og	på	TV	
Åpningskonserten	sendes	på	torsdag	28.	mars	
Hilde	Halvorsrød:	scenekunst	på	Upon	this	
Eystein	Sandvik		
	
Kommende	presseoppslag:	
Som	nevnt	er	årets	festival	ennå	ikke	i	gang,	men	vi	kan	vise	til	forhåndsomtale	i	Vårt	Land,	Morgenbladet,	Musikkultur	og	
klassiskmusikk.com.	Vi	vet	at	festivalen	også	kommer	til	å	omtales	og	anmeldes	av	Aftenposten,	NRK	TV,	Klassekampen,	
Vårt	Land,	Morgenbladet,	Ballade,	samt	europeiske	medier	som	Opernwelt	(Tyskland)	og	Choir	&	Organ	
(Storbritannia).	To	av	årets	konserter	blir	tatt	opp	av	NRK,	og	sendt	på	radio	i	sin	helhet.	
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Utvalgte pressesitater 2019

Festivalens styrke ligger i dens mangfold og høye kvalitet som trekker til seg et stadig større 
publikum. Måtte den lykkes også med det i framtiden.

Thröstur Eiriksson, Vårt Land 25.03.2019

Radioaktive atomer, giftige elver, oljeutslipp og klimaendringer truer vår eksistens, og barn over 
hele verden tar til gatene for å redde miljøet. I dag skulker barn i Oslo skolen for å gå i demon-
strasjonstog. Klimaendringer som tema for årets Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, kunne 
neppe vært mer aktuelt.

Upon This Handful of Earth: Hilde Bjørhovde, Aftenposten 22.03.2019

Hvordan kan man sette punktum for en uke med så mange store musikalske opplevelser som Oslo 
Kirkemusikkfestival? Johann Sebastian Bach, med sine mange kirkemusikalske verk og en sterk 
tro, er et naturlig valg.

Dunedin Consort: Sunniva Thomassen, Vårt Land 02.04.2019

Using children to recite the eyewitness accounts from various media reports made for a chilling 
perspective. (...) At a point in time when schoolchildren are striking to protest against climate 
change inaction, this dramatic twist made the work even more potent and very difficult to shake 
off.
                Upon This Handful of Earth: Jon Jacob, Thoroughly Good Blog 29.03.2019

At det musikalske er såpass vellykket skyldes selvsagt også utmerkede utøvere: Oslo Sinfoniet-
ta, Kåre Nordstoga (orgel), Trefoldighet jentekor, Oslo Domkirkes guttekor, Oslo Domkor, og Vivi-
anne Sydnessom musikalsk leder. For ikke å glemme de seks strålende solistene, der jeg spesielt 
må trekke frem Philip Weiss-Hagens klokkeklare guttesopran, som skapt for Kverndokks lange 
vokallinjer. 

Upon This Handful of Earth: Hilde Halvorsrød, scenekunst.no 27.03.2019

Pärts nærvær i Oslo er en måte å stadfeste hans betydning som vår tids største bærer av 
åndelighet i klassisk musikk. 

Magnus Andersson, Klassekampen 18.03.2019

Verket er veldig interessant, særlig en del av korpartiene. Korsatsen The Bumblebee, sunget av 
barnekoret var umiddelbart tiltalende og kan stå seg godt alene. Den vil jeg nok gå og nynne på 
noen dager, og det er et godt tegn, sier Rees.

Upon This Handful of Earth:
Simon Rees (kritiker i britiske Opera Magazine), intervjuet av Lars O. Flydal, Vårt Land 26.03.2019
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Korets vokale kvaliteter er uovertrufne. De synger rent og homogent i alle registre. Men det som 
imponerer mest, er stilsikkerheten og det nyanserte uttrykksregistret. 

Polyphony: Thröstur Eiriksson, Vårt Land 25.03.2019

Men det var i konsertens avslutning, med «Sicilienne» og «Toccata» fra M. Duruflés Suite nr. 5, at 
orgelet virkelig kom til sin rett. Her imponerte Lattik med en glitrende teknikk og musikalsk over-
skudd. Glimrende spill og innsynsfull tolkning! 

Aare-Paul Lattik: Thröstur Eiriksson, Vårt Land 25.03.2019

Samtidig som byens barn streiker og demonstrerer i Oslos gater fylles hovedstaden opp av kir-
kemusikk, som også tematiserer klimaendringene. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival går 
av stabelen i Oslo 22.–31. mars.
        Laagendalsposten 25.03.2019

Åpningskonserten på årets Kirkemusikkfestival er essensen av høykvalitets åndelighet. Arvo 
Pärt skrev sitt Te Deum i 1984. (...) Satt sammen med Händels Dixit Dominus fra 1707 trekker kon-
serten lange linjer gjennom musikkhistorien. Med det hyperpresise Estiske Filharmoniske Kam-
merkor og deres dirigent Kaspars Putnins, pluss Det Norske Kammerorkester er det duket for en 
kveld i kirkemusikkens elitedivisjon.

Maren Ørstavik, Aftenposten 02.01.2019

Det skal sies at det har en viss ubehagelig effekt at “øyenvitneskildringene” leses opp på norsk 
av medlemmer av barnekoret, av til dels ganske små barn. Det å høre redselsfulle skildringer 
om radioaktiv stråling, oljesøl og misdannelser fra små barnestemmer, og vite at de tilhører den 
generasjonen som nettopp har streiket for klimaet, og at de derfor som privatpersoner, ikke rolle-
figurer, kanskje kjenner på at dette angår dem, kanskje har de streiket selv, og i alle tilfelle vet de 
nok godt at det ikke er fiksjon, det de står og sier, bringer virkeligheten inn i kirkerommet.

Upon This Handful of Earth: Hilde Halvorsrød, scenekunst.no 27.03.2019

Fraseringen i orkesteret spente fra elegante og vennlige melodilinjer til lumske crescendi i de 
dramatiske partiene. Det profesjonelle Solistkoret og amatørkoret Norges Ungdomskor klang 
uventet godt sammen – Solistkorets noe direkte klang og eminente sangteknikk blandet seg med 
Ungdomskorets rundere og enklere tone, og skapte til sammen en fyldig korklang som tok med 
seg det beste fra begge verdener.

KORK, Solistkoret og NUK: Sunniva Thomassen, Vårt Land 30.03.2019

Sirkling fremsto under urfremføringen som et vakkert fremført, alvorlig verk. 
 

Det Norske Jentekor: Maren Ørstavik, Aftenposten 02.04.2019
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I et vellykket samarbeid viser Solistkoret, Norges Ungdomskor og Kringkastingsorkesteret hvor-
for Anton Bruckner anså Te Deum som sitt livs største verk.

 
KORK, Solistkoret og NUK: Sunniva Thomassen, Vårt Land 30.03.2019

The composer writes lovingly for the voice and for chorus, crafting rich evocative sequences with 
close harmony and delicious diminished chords, resulting in a sophisticated palette that at times 
out-Rutters John Rutter.

        Upon This Handful of Earth: Jon Jacob, Thoroughly Good Blog 29.03.2019

 
Han [Kaspars Putninš] fikk dem til å spille på en måte jeg sjelden eller aldri har hørt dem før. Det 
var nærmest befridd fra vibrato, og med dette ble muligheten åpnet for å forme musikken med 
tydelig artikulasjon av små figurer. Putninš grep sjansen, og orkesteret hørtes nesten ut som et 
spesialistorkester på tidligmusikk. 

Åpningskonsert: Magnus Andersson, Klassekampen 25.03.2019

Med det engelske koret Polyphony, ledet av dirigentlegenden Stephen Layton, var det duket for 
en av de beste korkonsertene jeg noen gang kan huske å ha hørt.

 
Thröstur Eiriksson, Vårt Land 25.03.2019

Polyphony ga oss uskylden og nåden. John Taveners verk om det uskyldige lammet, etter tekst av 
William Blake, ble en særlig sterk opplevelse for meg. Vi trenger slikt åndelig påfyll, ikke minst i 
fastetiden, og det er ren balsam å høre fra kor på dette kvalitetsnivået, sier Borgny Svalastog.  

Borgny Svalastog, intervjuet av Lars O. Flydal i Vårt Land 25.03.2019

Duvende vakkert. Willens valgte Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival som et høyst naturlig 
sted å fremføre funnet for aller første gang. 

Kölner Akademie: Olav Egil Aune, Vårt Land 27.03.2019

Konserten ble avsluttet med musikk av estlenderen Ešenvalds og korets egen Owain Park, som 
særlig imponerte med sin ekstatiske motett for Kristi himmelfartsdag, en komponist det skal bli 
spennende å følge. 

Thröstur Eiriksson, Vårt Land 25.03.2019

Gisle Kverndokk’s writing is accessible and inclusive but avoids cliche or sentimentality. There 
is originality to his musical language which provides gravitas to the subject material whilst not 
being pompous or aloof. 
              Upon This Handful of Earth:  Jon Jacob, Thoroughly Good Blog 29.03.2019
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Men den er mer politisk enn religiøs, et innlegg i debatten som vi kunstnere bør være med i. 
Musikken er fabelaktig og forsterker budskapet. Ord kan avgrense – mens musikken åpner opp 
og skaper refleksjon. Dilemmaet er gammelt, og viser hvordan vi fortrenger ulemper i vår kort-
synthet – eller uvitenhet, sier Sparbo.

    Upon This Handful of Earth: Solist Njål Sparbo i intervju med Lars O. Flydal, Vårt Land 23.03.2019

Poetisk korsang om klimatrussel: Det beste korverket til Maja Ratkje så langt, mener NRKs 
anmelder Eystein Sandvik. «Sirkling» av forfatter Monica Aasprong og komponist Maja Ratkje 
handler om «økosorg» og ble fremført av Det Norske Jentekor under Oslo Kirkemusikkfestival på 
søndag.

Nrk.no, 03.04.2019

En mild kraft tok bolig i det hele, et delikat orkester som innhentet alle de liflige, skjulte detaljene 
og la dem skjørt nok inn i orkestermaterien. Og så er det jo uimotståelig med to naturhorn, nær-
mest rett ut av skogen.

Kölner Akademie: Olav Egil Aune, Vårt Land 27.03.2019

Opplevelsen ble ekstra sterk gjennom [Arvo Pärts] egen tilstedeværelse, den beskjedne mannen 
som gir oss opplevelse av det sanne og levende lyset. Møtet med det hellige blir også forsterket 
gjennom det sakrale rommet i Oslo domkirke. (...) All ære til Kirkemusikkfestivalen som fyller 
dette behovet, skal vi bli del i det, må noen gjøre den jobben. 

Borgny Svalastog, intervjuet av Lars O. Flydal i Vårt Land 25.03.2019

Mulighetene er mange når det gjelder kombinasjonen musikk og presserende sam- funnsutfor-
dringer. Men det medfører noen krav til settingen rundt konserten og opp- finnsomhet og inten-
sjon hos arrangør, produsent og de involverte utøverne. Jeg synes at Oslo Internasjonale Kirke-
musikkfestival gjennom programmeringen har lyktes i å tenke helhetlig og inspirert rundt årets 
tematikk «klimaendringer». 

Aaron Carpenè i intervju med Olav Østrem, Klassekampen 18.03.2019

Jo, det var noe med sopranene som tok forsiktige initiativ før de ble hentet inn av hele korets 
samklang. Poenget er imidlertid det siste: altså at koret dyrker en så tett og eterisk samklang at 
Pärt opphører å være komponist, og åpner for en åndelig erfaring. 

Åpningskonsert: Magnus Andersson, Klassekampen 25.03.2019

Denne utvidede bruken av rommet, Kverndokks musikk og kirkens akustikk virker sammen på 
to ulike, men like fine, måter: I en del bredt anlagte partier smelter alle lydkildene sammen til én 
bølgende klangfigur og fyller hele kirken, og det føles som om man blir innhyllet i et perfekt har-
monisert klangteppe.

Upon This Handful of Earth: Hilde Halvorsrød, scenekunst.no 27.03.2019
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Åpningstale ved Kulturminister Trine Skei Grande. Kulturminister Trine Skei Grande, festivaldirektør 
Bente Johnsrud, komponist Arvo Pärt og 

Estlands ambassadør Janne Jõesaar-Ruusalu.

Åpningskonsert 2019: Estonian Philharmonic Chamber Choir, Det Norske Kammerorkester, Kaspars Putniņš (dir.) 
Foto: Ann Kristin Engebakken/Fotokontoret
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Utvalgte tilbakemeldinger fra publikum 2019
Viktig festival. Flott  med tema i tiden som miljø-kirke-opera og at barn er med. Fint med god andel kvinner.
           Kvinne  (66), Oslo

We have enjoyed the festival each year.
           Mann (72), USA

Fantastisk program! Har kost meg veldig =)
           Kvinne (28), Oslo

Variert program med svært høy kvalitet. Fint med mijøprofi l i år.
           Mann (67), Viken

Ser ut som den blir bare bedre og bedre. Spennende med sjangerblanding bl.a.
           Kvinne (74), Oslo

Bare positivt! I tillegg til det musikalske er det også positivt at klima er fokusert på.
           Mann (64), Oslo

Holder et svært høyt nivå. Internasjonale utøvere i særklasse for 2019. Tema som motiverer og engasjerer. 
Ingen negative aspekter for 2019. Håper fortsett elsen blir like høy standard.
           Mann (68), Rogaland

Fint program, og så langt meget professionelle konserter. Bra at miljø/klima blir tematisert. Bra at dørene 
åpnes 1 time før. Bli ved med det!
           Kvinne(71), Akershus

Kirkemusikkfestivalen er ei gave. Jeg kjøper festivalpass før jul og går på konserter hver dag gjennom hele 
festivalen. Hvis jeg skulle ønske noe, ville det være fl ere konserter i Gamle Aker kirke. Ellers bare ros og 
takk.
                      Kvinne (75), Møre og Romsdal

Utsøkte artister & ensembler, norske og ikke minst de internasjonale som har gitt  meg uforglemmelige 
minner. Gleder meg hvert år til å studere programmet. ”Fortsett  som dere stevner.”
           Mann (64), Oslo

Svært variert og fi nt program. Profesjonelt gjennomført. Bonus for at det foregår i ulike kirker/lokaler. Fint 
med tematisk vinkling.
           Kvinne (62), Akershus
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Vårt Land, 19. 11.18
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Vårt Land, 20.03.19
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Det Norske Jentekor & Maja Ratkje
Foto: Ann Kristin Engebakken/Fotokontoret



15Aftenposten, 02.04.19



16 Vårt Land, 23.03.19
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Upon This Handul of Earth, 
foto: Ann Kristin Engebakken/Fotokontoret
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Aftenposten, 22.03.19
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Vårt Land, 26.03.19
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Upon This Handul of Earth, foto: Ann Kristin Engebakken/Fotokontoret
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NRK Kveldsnytt , 23.03.19

CICERO-foredrag, med innlegg fra Natur og Ungdom og Greenpeace Norge 
Foto: Ann Kristin Engebakken/Fotokontoret
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Kommer til Oslo 
med «Birds & 
Byrd», et orgelpro-
gram for utrydnings-
truede dyrearter.

INTERVJU
Av Olav Østrem

Hvordan kan orkestermu-
sikk brukes til å presen-
tere studier (og bekymrin-
ger) om utrydningstruede 
dyrearter?
– Mulighetene er mange når 
det gjelder kombinasjonen 
musikk og presserende sam-
funnsutfordringer. Men det 
medfører noen krav til settin-
gen rundt konserten og opp-
fi nnsomhet og intensjon hos 
arrangør, produsent og de in-
volverte utøverne. Jeg synes 
at Oslo Internasjonale Kirke-
musikkfestival gjennom pro-
grammeringen har lyktes i å 
tenke helhetlig og inspirert 
rundt årets tematikk «klima-
endringer». For egen del be-
nytter jeg meg også av denne 
tankegangen i et annet pro-
sjekt jeg har gående, tilknyt-
tet Cavallis opera «La Calisto» 
fra 1651. Den starter ved øde-
leggelsene etter at Faëton har 

kjørt vognen til sin far, solgu-
den Helios, over himmelen og 
satt jorden i brann. Musikken 
knyttes da uunngåelig til de 
siste års branner relatert til 
global oppvarming. 

Orgelkonserten tar ut-
gangspunkt i «våre fjær-
kledde venner», og med sin 
sang virker det helt natur-
lig å la en sånn konsert ha 
fugler i sentrum. Er det 
noen andre arter som 
kunne egnet seg? 
– Så lenge musikken klarer å 

få publikum til å tenke på te-
matikken, tror jeg at enhver 
utrydningstruet art kunne 
vært utgangspunkt for et sånt 
konsertprogram. 

Komponistene bak musik-
ken i din timelange konsert 
levde i tider da klimaend-
ringer ikke var et så akutt 
spørsmål som nå. Gjør det 
noe med din tilnærming til 
arrangementene? Må du ta 
grep for å få musikken til å 
passe tematikken? 
– Utgangspunktet er at folk 

skal sette pris på denne mu-
sikken inspirert av fugler, og i 
forlengelsen av det verdsette 
at vi har fuglene rundt oss og 
samtidig anerkjenne at deres 
eksistens er truet på grunn av 
klimaendringer. Ett av styk-
kene er imidlertid komponert 
med tanke for disse spesifi k-
ke utfordringene. Det har jeg 
kalt «Migration» og er inspi-
rert av lappspur-
ven hvis naturlige 
habitat i fjellområ-
der har vært gjen-
nom så store end-
ringer at bestanden 
har sunket dras-
tisk. I dette tilfellet 
er lydsporet det 
man kan kalle gra-
fi sk og musikken 
er i stor grad defi -
nert av former. Jeg benytter 
også referanser til teknikker 
for luftfartsnavigering basert 
på jordas magnetiske felt, 
samt det spesielle molekylet 
kryptokrom – dette fi nnes i 
fuglens pupill og gjør at fu-
glene oppfatter denne magne-
tismen, og slik blir de i stand 
til å navigere.  

I musikkretser har fl ere 
tatt til orde for at man bør 
fl y mindre. Hvordan lar 
bekymring for klimaendrin-
ger seg kombinere med 
det å fl y «verden rundt» for 
å delta på festivaler? 
– Et viktig spørsmål er hvor-
dan gjøre transport og reise 
mer bærekraftig og miljø-
vennlig enn i dag, og jeg tror 
at vi gjennom forskning kan 
utvikle slik teknologi. Før den 
tid må vi starte utfasingen av 
karbonbasert drivstoff, og da 
må vi alle, ikke bare musike-
re, gjøre vårt ytterste for å mi-
nimere karbonavtrykket vårt. 

Hvor lytter du helst til 
musikk og hvor handler du 
musikk? 
– For det meste lager jeg den 
selv, sammen med andre. Men 
jeg bruker også Youtube for å 
høre innspillinger jeg liker.

Hva er den neste konser-
ten du skal få med deg? 
– Konsert er ikke det rette or-

det, men jeg er 
kunstnerisk leder 
for et interkulturelt 
operaprosjekt. Det 
innebærer å jobbe 
med Khmer-musi-
kere som spiller se-
remoniell musikk, 
i et såkalt «pin 
peat»-orkester, i 
Kambodsja neste 
måned. Dette i til-

knytning til «Tryllefl øyten»-
prosjektet vi har på gang i 
Angkor-templene neste år.   

Hvilken ny artist vil du 
skryte litt av? 
– I omskiftelige tider der in-
kludering er et nøkkelord, 
heier jeg på alle nye kunstne-
re og artister som fi nner sin
stemme og som har motet, ut-
holdenheten og følsomheten 
som behøves for å uttrykke 
seg slik de ønsker. 

olavo@klassekampen.no

Lørdag kl. 19 i Frogner kirke er det 
tid for Carpenès program, som 
innledes av et foredrag ved Sverre 
Lundemo fra WWF. Under kon-
serten urframføres «Migration», 
der tallmateriale fra WWF 
presenteres på storskjerm 
parallelt med musikken som 
illustrerer utviklingen. Konserten 
er en bestilling fra Oslo Internas-
jonale Kirkemusikkfestival (som 
fi nner sted 22.-31. mars).

En annen fuglesang
MIDT I

MUSIKKEN
Aaron Carpenè
Dirigent, pianist og 

tidligmusikkspesialist

MED NYTT VERK: Men australske Carpenè Orlando presenterer også 
musikk av di Lasso, Girolamo Frescobaldi, Liszt, Sain-Saëns, Messiaen 
og William Byrd.   FOTO: MICHELE LISCHI

«Migration» er 
inspirert av 
lapp spurven.

«

GJESTESPILL
Julie Forchhammer
Festivalsjef Vinjerock og fast 
spaltist Musikkmagasinet

Du vet den følelsen når alle 
andre begynner å like et band 
som du har likt lenge? Det er 
litt slik det føles nå. Ungdom-
mene demonstrerer i gatene, 
klima og plast er på alles lep-
per, artister fl yr mindre mens 
el-bilene fl yr ut av butikkene. 

Miljø er ikke lenger under-
grunn, men mainstream og 
det er jo fantastisk. Innimel-
lom kjenner jeg likevel et 
stikk av indiebitterhet – når 
noen sier organisk mat i ste-

det for økologisk mat eller 
omtaler festivalenes klimaut-
slipp på en måte jeg synes er 
litt ukorrekt. Jeg likte best 
den første plata, lissom. Men, 
så klarer man å oppføre seg 
voksent, man tar seg sammen 
og ser hvilke nye muligheter 
som oppstår i disse dager, for 
nå skjer det ting. Det er gøy!

I forrige uke ble jakten på en 
klimalåt, «Etter oss», lansert i 
forbindelse med aksjonen Kli-
mabrølet. Musikeren Hanne 
Kolstø står fremst, og en rek-
ke gode folk står med henne 
for å fi nne låter som tar for seg 
et noen ganger ikke så musi-
kalsk tema, miljømusikk. 

Musikk-Norge har godfo-
ten på klimaballen og det fø-
rer til dette spørsmålet: Hvor-
dan transformerer man dette 
engasjementet fra en følelse 
til reelle klimakutt? Svaret er 
allerede der. På Trondheim 
Calling for et par uker siden, 
satt det en håndfull folk fra 

utlandet og 
snakket om 
miljø og sånn. 
En tysker fra 
The Green 
Touring Pro-
ject viste fram 
resultatene fra 
en rapport de 
hadde laget 
om, ja, nett-
opp – grønne 
turneer. 

Rapporten tar for seg kli-
mautslipp fra stadionband 
som Radiohead til indieban-
det We Invented Paris. Sist-
nevnte gjorde en klubbturné 
og spilte 35 konserter for til 
sammen 12.000 mennesker. 
Turneen genererte totalt 32.6 
tonn med CO2-utslipp fordelt 
slik: 33 % fra spillesteder, 32 % 
fra publikumsreise, 13 % fra 
bandreiser, 11 % fra bandmer-
chandise, 9 % fra overnatting 
og 2 % fra plakater og annen 
markedsføring. Disse tallene 
vil selvfølgelig variere etter 

hva slags tur-
neer og band 
det er snakk 
om. Men det 
gir en peke-
pinn på hvor 
live-bransjen 
må sette fokus 
for å få ned ut-
slipp. The 
Green Touring 
Guide kommer 
med 30 tips til 
artister og boo-

kingagenter. Noen av dem vil 
ikke falle oss velfødde nord-
menn i smak, som å couch-
surfe en hel turné for eksem-
pel, mens andre kan man be-
gynne med nå.

Fem tips til grønnere turneer:
1. Forlang at spillesteder og 

hoteller skal være miljøsertifi -
serte.

2. Legg inn miljøkrav i ri-
der. For eksempel på bruk av 
fast strøm i stedet for aggre-
gater, LED-lys, catering (se-

songbasert mat som er kort-
reist og med gode planteba-
serte alternativer), kildesorte-
ring backstage, ingen en-
gangsartikler, fossilfri lokal-
transport for band og gode 
kollektivtilbud for publikum.

3. Tenk klima allerede når 
turneen og routingen settes. 
Hva krever minst fl ying og 
transportering av band/crew. 

4. Ha med gjenbruksfl asker 
og kaffekopper på turneen. 
Skriv navn på dem!

5. Velg miljømerkede pro-
dusenter på merchandise. 
Produser mindre, men av bed-
re kvalitet. Og hvor mange fl y-
ers/plakater trengs egentlig?

Det er kanskje miljøet som 
faktisk er årets stjerne i norsk 
musikkbransje. Jeg liker det, 
selvfølgelig. Og det aller bes-
te: Publikummet vil like ban-
det bedre hvis de vet at det er 
tenkt bærekraft på turneen. 
Her vinner alle.

musikk@klassekampen.no

Fra grønne følelser til grønne turneer
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Kommer til Oslo 
med «Birds & 
Byrd», et orgelpro-
gram for utrydnings-
truede dyrearter.

INTERVJU
Av Olav Østrem

Hvordan kan orkestermu-
sikk brukes til å presen-
tere studier (og bekymrin-
ger) om utrydningstruede 
dyrearter?
– Mulighetene er mange når 
det gjelder kombinasjonen 
musikk og presserende sam-
funnsutfordringer. Men det 
medfører noen krav til settin-
gen rundt konserten og opp-
fi nnsomhet og intensjon hos 
arrangør, produsent og de in-
volverte utøverne. Jeg synes 
at Oslo Internasjonale Kirke-
musikkfestival gjennom pro-
grammeringen har lyktes i å 
tenke helhetlig og inspirert 
rundt årets tematikk «klima-
endringer». For egen del be-
nytter jeg meg også av denne 
tankegangen i et annet pro-
sjekt jeg har gående, tilknyt-
tet Cavallis opera «La Calisto» 
fra 1651. Den starter ved øde-
leggelsene etter at Faëton har 

kjørt vognen til sin far, solgu-
den Helios, over himmelen og 
satt jorden i brann. Musikken 
knyttes da uunngåelig til de 
siste års branner relatert til 
global oppvarming. 

Orgelkonserten tar ut-
gangspunkt i «våre fjær-
kledde venner», og med sin 
sang virker det helt natur-
lig å la en sånn konsert ha 
fugler i sentrum. Er det 
noen andre arter som 
kunne egnet seg? 
– Så lenge musikken klarer å 

få publikum til å tenke på te-
matikken, tror jeg at enhver 
utrydningstruet art kunne 
vært utgangspunkt for et sånt 
konsertprogram. 

Komponistene bak musik-
ken i din timelange konsert 
levde i tider da klimaend-
ringer ikke var et så akutt 
spørsmål som nå. Gjør det 
noe med din tilnærming til 
arrangementene? Må du ta 
grep for å få musikken til å 
passe tematikken? 
– Utgangspunktet er at folk 

skal sette pris på denne mu-
sikken inspirert av fugler, og i 
forlengelsen av det verdsette 
at vi har fuglene rundt oss og 
samtidig anerkjenne at deres 
eksistens er truet på grunn av 
klimaendringer. Ett av styk-
kene er imidlertid komponert 
med tanke for disse spesifi k-
ke utfordringene. Det har jeg 
kalt «Migration» og er inspi-
rert av lappspur-
ven hvis naturlige 
habitat i fjellområ-
der har vært gjen-
nom så store end-
ringer at bestanden 
har sunket dras-
tisk. I dette tilfellet 
er lydsporet det 
man kan kalle gra-
fi sk og musikken 
er i stor grad defi -
nert av former. Jeg benytter 
også referanser til teknikker 
for luftfartsnavigering basert 
på jordas magnetiske felt, 
samt det spesielle molekylet 
kryptokrom – dette fi nnes i 
fuglens pupill og gjør at fu-
glene oppfatter denne magne-
tismen, og slik blir de i stand 
til å navigere.  

I musikkretser har fl ere 
tatt til orde for at man bør 
fl y mindre. Hvordan lar 
bekymring for klimaendrin-
ger seg kombinere med 
det å fl y «verden rundt» for 
å delta på festivaler? 
– Et viktig spørsmål er hvor-
dan gjøre transport og reise 
mer bærekraftig og miljø-
vennlig enn i dag, og jeg tror 
at vi gjennom forskning kan 
utvikle slik teknologi. Før den 
tid må vi starte utfasingen av 
karbonbasert drivstoff, og da 
må vi alle, ikke bare musike-
re, gjøre vårt ytterste for å mi-
nimere karbonavtrykket vårt. 

Hvor lytter du helst til 
musikk og hvor handler du 
musikk? 
– For det meste lager jeg den 
selv, sammen med andre. Men 
jeg bruker også Youtube for å 
høre innspillinger jeg liker.

Hva er den neste konser-
ten du skal få med deg? 
– Konsert er ikke det rette or-

det, men jeg er 
kunstnerisk leder 
for et interkulturelt 
operaprosjekt. Det 
innebærer å jobbe 
med Khmer-musi-
kere som spiller se-
remoniell musikk, 
i et såkalt «pin 
peat»-orkester, i 
Kambodsja neste 
måned. Dette i til-

knytning til «Tryllefl øyten»-
prosjektet vi har på gang i 
Angkor-templene neste år.   

Hvilken ny artist vil du 
skryte litt av? 
– I omskiftelige tider der in-
kludering er et nøkkelord, 
heier jeg på alle nye kunstne-
re og artister som fi nner sin
stemme og som har motet, ut-
holdenheten og følsomheten 
som behøves for å uttrykke 
seg slik de ønsker. 

olavo@klassekampen.no

Lørdag kl. 19 i Frogner kirke er det 
tid for Carpenès program, som 
innledes av et foredrag ved Sverre 
Lundemo fra WWF. Under kon-
serten urframføres «Migration», 
der tallmateriale fra WWF 
presenteres på storskjerm 
parallelt med musikken som 
illustrerer utviklingen. Konserten 
er en bestilling fra Oslo Internas-
jonale Kirkemusikkfestival (som 
fi nner sted 22.-31. mars).fi nner sted 22.-31. mars).fi

En annen fuglesang
MIDT I

MUSIKKEN
Aaron Carpenè
Dirigent, pianist og 

tidligmusikkspesialist

MED NYTT VERK: Men australske Carpenè Orlando presenterer også 
musikk av di Lasso, Girolamo Frescobaldi, Liszt, Sain-Saëns, Messiaen 
og William Byrd.   FOTO: MICHELE LISCHI

«Migration» er 
inspirert av 
lapp spurven.

«

at Oslo Internasjonale Kirke-
musikkfestival gjennom pro-

er en bestilling fra Oslo Internas-
jonale Kirkemusikkfestival (som 

innledes av et foredrag ved Sverre 
Lundemo fra WWF. Under kon-

Birds & Byrd. Foredrag v/Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond). Foto: Kirkemusikkfestivalen

Klassekampen, 18.03.19
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Bl!ndman [SAX] 
Foto: Ann Kristin Engebakken/Fotokontoret
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Morgenbladet, 22.02.19
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Dagsavisen 22.03.19
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Vårt Land 22.03.19
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Vårt Land 25.03.19
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COVERET

Maraton
«META»
Indie Recordings

Inspirert av Mars Volta og 
Muse er de norske progroc-
kerne i Maraton snart klar 
med debutskiva. I oppkjørin-
gen til dette har de opplevd 
den smått utrolige tilfeldighe-
ten det er når et av verdens 
største band ender opp med 
eksakt samme singelcover 
som nordmennene. Imagine 
Dragons’ «Bad Liar» fra no-
vember hadde nemlig samme 
motiv som Maratons halvt år 
eldre «Blood Music»-singel. 
Maraton-vokalist Fredrik Ber-
gersen Klemp sier dette om 
sammentreffet: 

– Vi fi kk raskt kommenta-
rer fra venner og fans som 
hadde lagt merke til bruken. 
Det at kunstneren Mike Win-
klemann har bestemt seg for å 
selge det til oss begge, er jo 
hans fulle rett. Men skulle det 
bli dragkamp mellom Mara-
ton og Nickleback ... sorry ...  
Imagine Dragons, så tror jeg 

de stikker av med seieren 
med tanke på størrelse. Mu-
sikken derimot ... Vi slipper 
album 26. april og håper de da 
innser hvor bra vi er, og tar oss 

med som support globalt!
Det kommende albumcove-

ret har også motiv av Winkle-
mann. Vi bare venter på neste 
Imagine Dragons-trekk.  OØ

Forestill deg et cover

PÅ VEI OPP
Hvem?
Yomi er det japanske ordet for underverden, «hvor frykteli-
ge skapninger vokter utgangene», ifølge Wikipedia. Men 
Yomi er også navnet på en Stovner-rapper på 17 år som er 
klar for sommerens hiphop- og R&B-festival Kadetten.

Hva?
Yomi begynte karrieren som en del av kollektivet Hip-
Hop10, og fi kk kontrakt med sværingen Warner Music i 
forfjor. Warner mener at han går i fotsporene til Arif, Karpe 
og Cezinando – med følsom, ung rap på norsk.

Hvor?
Hans hittil desidert mest kjente låt er «Unnskyld» fra dan-
sefi lmen «Battle», mens også «Kom nærmere» har strøm-
metall i millionklassen. I januar slapp han «Fargeblind», og 
i juli blir han altså å fi nne på scenen i Sandvika.  EB

KOMMENTAR
Magnus Andersson
Skribent Musikkmagasinet

Oslo Internasjonale Kirke-
musikkfestival ser i år nær-
mere på den estiske kompo-
nisten Arvo Pärt. I tillegg til 
foredrag og fl ere framførin-
ger av hans musikk, deri-
blant fredagens åpningskon-
sert, vil den 83-årige kompo-
nisten selv være til stede i 
Oslo åpningshelga gjennom. 

Pärts musikk innbyr til et-
tertanke. Den er stille i klan-
gen på en måte som tegner 
et vakkert lytterom å være i. 
Samtidig er dramatikken til-
strekkelig tilbaketrukken 
for å gi plass til lytterens 
egen meditasjon 
over livets store 
spørsmål. At sam-
funnet er sekulari-
sert betyr ikke at 
menneskets leng-
sel etter noe større 
enn oss selv, etter 
noe åndelig, er 
blitt mindre. Det 
er heller tvert 
imot, at når det 
ikke lenger fi nnes 
vedtatte religiøse 
sannheter om verdens be-
skaffenhet, livet etter døden 
og vår mening i tilværelsen, 
da blir behovet for kontem-
plasjon desto større. Arvo 
Pärt fyller dette behovet 
med sin musikk, og hans føl-
gerskare stekker seg langt 
forbi ihuga fans av klassisk 
musikk.

Men det begynte helt anner-
ledes for Pärt. Han var en 
«helt vanlig» avantgarde-
komponist som ble kritisert 
av lederen for den sovjetiske 
komponistforeningen for å 
bruke serialistiske teknik-
ker. Verket «Nekrolog» fra 
1960 var det første estiske 
tolvtoneverket. Slik musikk 
var farlig i Sovjetregimets 
øyne. Ikke bare representer-
te den noe vestlig, men når 
musikken ikke tjente som 
propaganda for staten, utvis-

te komponisten en proble-
matisk, selvstendig tenk-
ning. Musikkens fravær av 
et tonalt sentrum i og med 
de tolv tonenes likestilte ver-
di, innebar dessuten en ibo-
ende forakt for autoriteter.

Pärt gjorde imidlertid 
ikke karriere som regimekri-
tiker. I stedet innledet han 
en åtte år lang kunstnerisk 
stillhet, der Pärt ble «om-
vendt» både som komponist 
og i troen, fra å være luth-
ersk til å bli ortodoks. Samti-
dig anså han musikken og 
Gud forenet i ett, musikken 
ble Pärts trosbekjennelse. 
Han innså at «Gud er sterke-
re enn vi. Tonaliteten er også 
en ubestridelig kraft», som 
det heter i Torsten Kälve-
marks bok om Arvo Pärt, 
«Om musiken vid tystna-
dens gräns». I boka beskri-
ves Pärts musikk som foran-
kret i en negativ teologi der 
Gud ikke kan beskrives. Po-
esien, ikonet, og ikke minst 
musikken kan derimot anty-
de gjennom bilder. Symbole-

ne åpner for en di-
rekte erfaring, og 
denne er motsatt 
av språklige erfa-
ringer som låser 
opplevelsen i in-
tellektets fangen-
skap.

Jeg setter mest
pris på Pärt der 
han prøver å si 
minst. Som i 
«Spiegel im Spie-

gel» (1978), dette rundt ti mi-
nutter lange verket bygget 
opp av brutte treklanger og 
en melodi uten utvikling. 
Verket forholder seg til tid, 
men på en måte der tiden 
tegner væren mer enn utvik-
ling. Kanskje vi kan se den-
ne musikken som et sted der 
grensen mellom «tid og tid-
løshet ikke lenger er så tyde-
lig» (sagt av Pärt om hans 
monumentalverk fra 2003, 
«Lamentate»).

Pärt skal visstnok ta sitt 
åndelige prosjekt såpass på 
alvor at han ikke sier stort 
om musikken sin, og slik åp-
ner han opp for at tilhøre-
rens egen refl eksjon forblir 
ubesudlet. Pärts nærvær i 
Oslo er en måte å stadfeste 
hans betydning som vår tids 
største bærer av åndelighet i 
klassisk musikk. 

musikk@klassekampen.no

Pärt og tid for stillhet

Den 83-årige 
komponisten 
er til stede i 
Oslo hele 
åpningshelga. 

«

RYKTET FORTELLER...
... at Spotify er 
under press for 
tida, etter at 
det ble klart at 
strømmetje-
nesten motar-
beider en ame-

rikansk avtale som skal gi 
større utbetalinger til låtskri-
vere. En sak som har lagt 
grunnlaget for noe av en PR-
krig mellom Spotify og riva-
len Apple, med sistnevnte – 
utrolig nok, tross alt – som the 
good guys.

... at Apple går til angrep på 
Spotify fordi de mener at 
svenskene «saksøker låtskri-
vere», som er deres tolkning 
av den pågående dragkampen 
om nevnte låtskriver-avtale. 
Sitat: «We share Spotify’s love 
of music and their vision of 
sharing it with the world. 
Where we differ is how you 
achieve that goal ... Spotify’s 
aim is to make more money 
off others’ work. This ... repre-
sents a ... damaging step back-
wards for the music industry.»

... at Spotify klager inn Apple 
til EU. Den svenske strømme-
tjenesten mener nemlig at 
konkurrenten Apple favorise-
rer sin egen tjeneste Apple 
Music foran andre tjenester i 
App Store. I et blogginnlegg 
skriver Spotify-sjef Daniel Ek 
at Apple har introdusert en 
rekke regler som begrenser 
valgfrihet og gjør det vanske-
lig for brukerne. «We ... want 
the same treatment as numer-
ous other apps on the App 
Store.» Krig ikke over ...  EB

Til forskjell fra «My 
Ding-A-Ling» handler 
ikke «Ding-a-dong» 
om kjønnsorganer, 
selv om britene helt 
sikkert trodde det. 
Uten at det hindret 
sangen fra å gå helt til 
topps under Eurovision Song 
Contest i Stockholm 22. mars 
1975. Nederlands bidrag til 
det årets euro-party het opp-
rinnelig «Ding dinge dong», 
ble framført av gruppa Teach-
In og er komponert av Dick 
Bakker, mens Will Luikinga 

og Eddy Ouwens 
skrev teksten. En 

tekst om å tenke posi-
tivt og glemme sin sor-
ger, spesielt ekskjæ-
resten fra fortida. Med 

en sprudlende bassist 
og generelt fornøyelig opp-

syn ble Teach-In og låta deres 
en hit over hele Europa i kjøl-
vannet av Grand Prix. «Ding-
a-dong» gikk dessuten helt til 
topps på de norske singellis-
tene, og passer inn sammen 
med andre Eurovision-vinne-
re med tøysete titler. Som 

Massiels «La La La» i 1968 og 
Lulus «Boom Bang-a-Bang» i 
1969, for ikke å glemme sven-
ske Herreys’ «Diggi-Loo Dig-
gi-Ley» i 1984.  EB

Tøys og tull leder til Eurovision-gull

Eurovision-vinnere fre Nederland.

44 år 
siden

DENNE 
UKA FOR

Musikkredaktør: Olav Østrem. 
Redaksjonssekretær/journalist: Eirik Blegeberg.

Hovedanmelder: Martin Bjørnersen.
Skribenter: Magnus Andersson, Egil Baumann, Mariann Bjørnelv, 

Terje Engen, Julie Forchhammer, Anne Hytta, Chris Monsen, 
Charlotte Myrbråten, Aslaug Olette Klausen, Arvid Skancke-Knutsen, 

Tom Skjeklesæther og Mailiss Solheim. 
musikk@klassekampen.no, tlf.: 21 09 30 82. Boks 9257 Grønland, 0134 Oslo.

MUSIKKMAGASINET

FØLG OSS PÅ: 
twitter.com/@Musikkmagasinet
HØR PÅ VÅR UKENTLIGE SPILLELISTE I 
TIDAL

KOMMENTAR
Magnus Andersson
Skribent Musikkmagasinet

 Kirke-
musikkfestival ser i år nær-
mere på den estiske kompo-
nisten Arvo Pärt. I tillegg til 
foredrag og fl ere framførin-
ger av hans musikk, deri-
blant fredagens åpningskon-
sert, vil den 83-årige kompo-
nisten selv være til stede i 
Oslo åpningshelga gjennom. 

Pärts musikk innbyr til et-
tertanke. Den er stille i klan-
gen på en måte som tegner 
et vakkert lytterom å være i. 
Samtidig er dramatikken til-
strekkelig tilbaketrukken 
for å gi plass til lytterens 
egen meditasjon 
over livets store 
spørsmål. At sam-
funnet er sekulari-
sert betyr ikke at 
menneskets leng-
sel etter noe større 
enn oss selv, etter 
noe åndelig, er 
blitt mindre. Det 
er heller tvert 
imot, at når det 
ikke lenger fi nnes 
vedtatte religiøse 
sannheter om verdens be-
skaffenhet, livet etter døden 
og vår mening i tilværelsen, 
da blir behovet for kontem-
plasjon desto større. Arvo 
Pärt fyller dette behovet 
med sin musikk, og hans føl-
gerskare stekker seg langt 
forbi ihuga fans av klassisk 
musikk.

Men det begynte helt anner-
ledes for Pärt. Han var en 
«helt vanlig» avantgarde-
komponist som ble kritisert 
av lederen for den sovjetiske 
komponistforeningen for å 
bruke serialistiske teknik-
ker. Verket «Nekrolog» fra 
1960 var det første estiske 
tolvtoneverket. Slik musikk 
var farlig i Sovjetregimets 
øyne. Ikke bare representer-
te den noe vestlig, men når 
musikken ikke tjente som 
propaganda for staten, utvis-

te komponisten en proble-
matisk, selvstendig tenk-
ning. Musikkens fravær av 
et tonalt sentrum i og med 
de tolv tonenes likestilte ver-
di, innebar dessuten en ibo-
ende forakt for autoriteter.

Pärt gjorde imidlertid 
ikke karriere som regimekri-
tiker. I stedet innledet han 
en åtte år lang kunstnerisk 
stillhet, der Pärt ble «om-
vendt» både som komponist 
og i troen, fra å være luth-
ersk til å bli ortodoks. Samti-
dig anså han musikken og 
Gud forenet i ett, musikken 
ble Pärts trosbekjennelse. 
Han innså at «Gud er sterke-
re enn vi. Tonaliteten er også 
en ubestridelig kraft», som 
det heter i Torsten Kälve-
marks bok om Arvo Pärt, 
«Om musiken vid tystna-
dens gräns». I boka beskri-
ves Pärts musikk som foran-
kret i en negativ teologi der 
Gud ikke kan beskrives. Po-
esien, ikonet, og ikke minst 
musikken kan derimot anty-
de gjennom bilder. Symbole-

ne åpner for en di-
rekte erfaring, og 
denne er motsatt 
av språklige erfa-
ringer som låser 
opplevelsen i in-
tellektets fangen-
skap.

Jeg setter mest
pris på Pärt der 
han prøver å si 
minst. Som i 
«Spiegel im Spie-

gel» (1978), dette rundt ti mi-
nutter lange verket bygget 
opp av brutte treklanger og 
en melodi uten utvikling. 
Verket forholder seg til tid, 
men på en måte der tiden 
tegner væren mer enn utvik-
ling. Kanskje vi kan se den-
ne musikken som et sted der 
grensen mellom «tid og tid-
løshet ikke lenger er så tyde-
lig» (sagt av Pärt om hans 
monumentalverk fra 2003, 
«Lamentate»).

Pärt skal visstnok ta sitt 
åndelige prosjekt såpass på 
alvor at han ikke sier stort 
om musikken sin, og slik åp-
ner han opp for at tilhøre-
rens egen refl eksjon forblir 
ubesudlet. Pärts nærvær i 
Oslo er en måte å stadfeste 
hans betydning som vår tids 
største bærer av åndelighet i 
klassisk musikk. 

musikk@klassekampen.no

Pärt og tid for stillhet

Den 83-årige 
komponisten 
er til stede i 
Oslo hele 
åpningshelga. 

«

musikk@klassekampen.no, tlf.: 21 09 30 82. Boks 9257 Grønland, 0134 Oslo.

Oslo Internasjonale Kirke- Kirke-
musikkfestival ser i år nær-

Vårt Land 07.03.19

Klassekampen 18.03.19
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Stephen Layton, Polyphony og Arvo Pärt. Foto: Ann Kristin Engebakken/Fotokontoret

Klassekampen 25.03.19
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Vårt Land 02.04.19
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Avslutningskonsert: Dunedin Consort
Foto: Ann Kristin Engebakken/Fotokontoret
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Vårt Land 01.04.19



40

Vårt Land 01.04.19
Vårt Land 27.03.19
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Vårt Land 30.03.19
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Kringkastingsorkestret, Det Norske Solistkor og Norges Ungdomskor
Grete Pedersen (dir.)

Foto: Ann Kristin Engebakken/Fotokontoret
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FREDAG 22. MARS
19.00 ÅPNINGSKONSERT A. PÄRT: 19.00 ÅPNINGSKONSERT A. PÄRT: 19.00 ÅPNINGSKONSERT TE DEUM ||| G.F. HÄNDEL: DIXIT DOMINUS
Estonian Philharmonic Chamber Choir ||| Det Norske Kammerorkester
Kaspars Putniņš (dir.) ||| solister
Oslo domkirke | Felt A/B 475,– | Felt C/D 375,– 

LØRDAG 23. MARS
11.00 ÅPEN PRØVE FOR STUDENTER OG ANDRE INTERESSERTE
Polyphony ||| Stephen Layton (dir.)
Oslo domkirke | Gratis inngang. Påmelding til info@kirkemusikkfestivalen.no.
12.00 SPEKTRUM
Aare-Paul Lattik, orgel
Sofienberg kirke | 250,-/150,-
13.30 FOREDRAG: DEN EVIGE DUALISME. OM ARVO PÄRT.
Emil Bernhardt, foredragsholder
Oslo domkirkes krypt | 50,-
15.00 POLYPHONY & STEPHEN LAYTON
Musikk av A. Pärt, Ē. Ešenvalds, O. Parks, W. Byrd, J. Tavener, A. Bruckner, F. Poulenc
Polyphony ||| Stephen Layton (dir.)
Oslo domkirke | 350,-/250,-
19.00 FOREDRAG: HVA KAN VI GJØRE FOR FUGLENE?
Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond), foredragsholder
Frogner kirke | Foredraget holdes som innledning til konserten Birds & Byrd 
19.00 BIRDS & BYRD: ORGELPROGRAM FOR UTRYDNINGSTRUEDE FUGLEARTER
Aaron Carpenè, orgel
Frogner kirke | 250,-/150,- | Konserten innledes med foredrag. 
21.30 32 FOOT / THE ORGAN OF BACH
Bl!ndman [sax]
Oslo domkirke | 300,-/200,-

SØNDAG 24. MARS
11.00 FESTIVALHØYMESSER
Oslo domkirke ||| Svenska Margaretakyrkan ||| Gamle Aker kirke ||| Østre Aker kirke 
12.45 FOREDRAG: KLIMA, POLITIKK OG RELIGION
Steinar Sneås Skauge, foredragsholder
Oslo domkirkes krypt | Gratis inngang/kirkekaffe
14.00–18.30 BOYSEN-BUSSEN: UT AV OSLO 
Besøk Stor-Oslos orgelskatter med Olav Rune Bastrup & Espen Melbø
Oppmøte foran Oslo domkirke kl. 13.45. | 250,- |NB! Kun forhåndssalg av billetter. 
Innehavere av festivalpass må melde seg på til info@kirkemusikkfestivalen.no.
20.00 NORGESPREMIERE: UPON THIS HANDFUL OF EARTH
-En kirkeopera om klimaendringer og naturkatastrofer av G. Kverndokk & A-O Bull
Oslo Domkirkes Guttekor ||| David Maiwald (dir.) ||| Trefoldighet Jentekor |||
Edle Stray-Pedersen (dir.) ||| Oslo Domkor ||| Vivianne Sydnes (dir.) ||| Oslo Sinfonietta ||| solister
Trefoldighetskirken | 500,-/350,-/100,-

MANDAG 25. MARS
15.00 ÅPEN PRØVE FOR STUDENTER OG ANDRE INTERESSERTE
Kölner Akademie ||| Michael Alexander Willens (dir.) ||| solister
Oslo domkirke | Gratis inngang. Påmelding til info@kirkemusikkfestivalen.no. 
19.00 PASJONSORATORIUM AV E.W. WOLF: JESU, DEINE PASSION WILL ICH JETZT BEDENKEN
Kölner Akademie ||| Michael Alexander Willens (dir.) ||| solister
Oslo domkirke | 450,-/350,-

TIRSDAG 26. MARS
19.00 SETTERQUIST & SILBERMANN
BAROCK OCH ROMANTISK KLANGPRAKT PÅ KONGENIALA INSTRUMENT
Hans-Ola Ericsson, orgel
Svenska Margaretakyrkan | 250,-/150,-

ONSDAG 27. MARS
20.00 TRYGVE SEIM RUMI SONGS
Tora Augestad, vokal ||| Frode Haltli, akkordeon
Svante Henryson, cello ||| Erling Kittelsen, resitasjon
Trygve Seim, saksofoner/komposisjoner/orkesterleder
Sofienberg kirke | 350,-/250,-

TORSDAG 28. MARS
15.00 MESTERKLASSE MED HANS-OLA ERICSSON
Svenska Margaretakyrkan | 250,-
19.00 A. BRUCKNER: TE DEUM  ||| R. STRAUSS:  ||| 
Det Norske Solistkor ||| Norges Ungdomskor ||| Kringkastingsorkestret |||  Grete Pedersen (dir.)
solister
Oslo domkirke | 450,-/350,-

FREDAG 29. MARS
18.00 DEN DANSKE SALMEDUO
Hans Esbjerg, klaver ||| Christian Vuust, saksofon/klarinett
Svenska Margaretakyrkan | 200,-/100,-
20.30 ALLE DINE VEIER – HOMMAGE TIL LUTHER OG BACH
Berit Opheim, vokal ||| Gjermund Larsen, fele ||| Tord Gustavsen, piano 
Borg vokalensemble ||| Tore Erik Mohn (dir.)
Sofienberg kirke | 300,-/200,-

LØRDAG 30. MARS
13.30 PANELSAMTALE: UNGE STEMMER I KLIMADEBATTEN
Haldis Tjeldflaat Helle (Natur og Ungdom ) ||| Hege Skarrud (Spire) 
Arnstein Vestre (Greenpeace) ||| moderator: Håkon Grindheim (Kirkens Nødhjelp)
Oslo domkirkes krypt | Gratis inngang
15.00 KORMUSIKK AV SCHNITTKE, PÄRT, MACMILLAN OG TAVENER
Bergen Domkor ||| Oslo Domkor ||| Sigurd Melvær Øgaard, orgel
Kjetil Almenning og Vivianne Sydnes, dirigenter
Oslo domkirke | 350,-/250,-
20.00 ROMA, CITTÀ SACRA – ROMA, EN HELLIG BY
Pavelig musikk fra barokkens Roma
Voces Suaves ||| orgel, teorbe og violone
Gamle Aker kirke | 350,-/250,-

SØNDAG 31. MARS
11.00 FESTIVALHØYMESSER
Oslo domkirke ||| Ullern kirke ||| Grønland kirke
12.45 FOREDRAG: FOLKS HOLDNINGER TIL KLIMAENDRINGER
Marianne Aasen (CICERO), foredragsholder 
Oslo domkirkes krypt | Gratis inngang/kirkekaffe 
15.00 MAJA S.K. RATKJE: SIRKLING (URFREMFØRING) ||| MAJA S.K. RATKJE: ASYLOS
Det Norske Jentekor ||| Anne Karin Sundal-Ask (dir.) 
Schola Sanctae Sunnivae ||| Marianne Beate Kielland
Ris kirke | 300,-/200,-/100,-
19.30 AVSLUTNINGSKONSERT J.S. BACH: MESSE I H-MOLL, BWV 232
Dunedin Consort ||| John Butt (dir.) ||| solister
Oslo domkirke | Felt A/B 475,– | Felt C/D 375,– 

Erling Kittelsen, resitasjon
Trygve Seim, saksofoner/komposisjoner/orkesterleder

MESTERKLASSE MED HANS-OLA ERICSSON

R. STRAUSS: DER ABEND  ||| J. HAYDN: HARMONIEMESSE

Festivalpass
 kun 1490,-

Billetter tilgjengelig hos Ticketmaster: www.ticketmaster.no ||| 815 33 133  ||| dørsalg av billetter
www.kirkemusikkfestivalen.no ||| www.facebook.com/kirkemusikkfestivalen 

Toppbilde: Voces Suaves, foto Markus Räber
Bakgrunnsbilde: Estonian Philharmonic Chamber Choir, 
foto: Kaupo Kikkas

OSLO INTERNASJONALE

KIRKEMUSIKKFESTIVAL
22.–31. MARS 2019

KLIMAENDRINGER /// ARVO PÄRT/// TE DEUM
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Mona Askerød" />

Mona Askerød

Dagens kvinnelige forbilder i
kirkemusikken

Bildet i 2019: F.v.: Kantor Karin Nelson, kantor Hannah Carding, dirigent Grete Pedersen, biskop i Oslo Kari Veiteberg, Bente Johnsrud, leder for
Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, kantor Inger-Lise Ulsrud, domkantor i Oslo Vivianne Sydnes, og kantor og initiativtaker Jo Dalene.
Foto: Rune Eriksen

Kvinnene inntar stadig flere sentrale posisjoner i kirkemusikken. Her ser du noen av dem.
mona@musikkultur.no

Publisert 07.03.2019 kl 16.07 Oppdatert 10.04.2019 kl 20.37
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Ta en titt på bildet over. Så ser du på dette (artikkelen fortsetter
under bildet):

Koralbokkomiteen fra 1926: F.v.: Organist Abraham Hvidsten, direktør
(Musik-Konservatoriet i Oslo) og organist Peter Lindeman, komitésekretær,
lektor, dr. phil. Ole Mørk Sandvik, komitéformann, biskop, dr. theol h.c. Jens
Gleditsch, sogneprest Einar Diesen, organist Lars Søraas, og komponist og
domorganist Eyvind Alnæs.
Foto: Nasjonalbiblioteket

Svart-hvitt-bildet er av koralbokkomiteen av 1926. På bildet ser vi
de sentrale mennene i kirkemusikken – de var altså bare menn –
som ble utpekt til det viktige arbeidet med å sette sammen den nye
koralboka, som kom i 1926 og var i bruk i kirkene til 1985.

– Jeg så dette bildet i en Facebook-gruppe, og det slo meg hvor
annerledes et slikt bilde ville sett ut i dag, sier Jo Dalene.

Hun er kantor i Fet og Dalen kirker, og kontaktet oss i Musikkultur
med et forslag vi falt for: Ville vi ta et tilsvarende bilde med
kvinnelige forbilder i kirkemusikken?

– Som ung, kvinnelig kantor kjenner jeg på et behov for et bilde
som viser nåtidens demografi, at det er kvinner i dagens bilde. Det
er mange kvinner i kirkemusikken, og i kirken generelt. Til og med
øverste biskopen vår, sier Jo.

Les også: Randi vil bli kirkemusiker

39 prosent kvinner

Hun kontakta en rekke sentrale kvinner i kirkemusikken, for å få
dem med på et oppdatert bilde. Og en snøtung februarmorgen
klarte de alle å komme seg til bispegården i Oslo. Inklusive den
omtalte biskopen. Alle er engasjerte i bildet, og glade for initiativet.

– Jammen har det skjedd mye siden 1926, kommenterer Bente
Johnsrud, leder for Oslo internasjonale kirkemusikkfestival.

Det får vi bekreftet fra de offisielle tallene. Ifølge Kirkens
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arbeidsgiverorganisasjon (KA) er det i dag 349 kvinnelige
kirkemusikere i Norge. Det er 39 prosent av alle kirkemusikere som
er registrert hos KA. Bare siden 2000 har antallet kvinnelige
kirkemusikere økt fra 33 til 39 prosent.

Artikkelen fortsetter under grafen

Foto: k: Mona Askerød Kilde: KA, Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

Det gror etter

Men mennene er fortsatt flest, og sånn kan det se ut til å bli en
stund til, om man dømmer ut fra utdanningene. Siden 2011 har det
totalt vært dobbelt så mange mannlige student-er (110) som
kvinnelige (55) på kandidatstudiet i kirkemusikk ved Norges
musikkhøgskole, ifølge DBH, databasen for statistikk om høyere
utdanning. Disse tallene er ikke nøyaktige. Av personvernhensyn
blir studenttallet på studier med få studenter rundet av til nærmeste
hele femtall.

Hannah Carding er kantor, og kjent fra tv-serien «Presten». Det er
ikke altfor lenge siden hun gikk ut av kirkemusikerutdanningen, og
hun sier at det var merkbar overvekt av menn der.

– Ikke at det var noe plagsomt. Men jeg var ganske sjelden som
kvinne.

Hannah forteller at hun fortsatt kan oppleve at enkelte i menigheten
ser på henne som annerledes enn forventet.

– Jeg har hørt replikker som «Skal ei lita dame som du spille det
digre instrumentet», men det er ikke ofte, altså, sier hun og ler.

Kortnytt
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DET KONGELIGE SLOTT, OSLO KOMMUNE, NORSK KULTURRÅD, SPAREBANKSTIFTELSEN DNB,  DEXTRA MUSICA, 
STIFTELSEN FRITT ORD, ECKBOS LEGAT, TEKSTFORFATTERFONDET, DET NORSKE KOMPONISTFOND, FFUK, NRK, 

THON HOTEL OPERA, VÅRT LAND, OLA MÆLE, DEN ESTISKE AMBASSADE, DEN SPANSKE AMBASSADE, 
DEN ITALIENSKE AMBASSADE, DET ITALIENSKE KULTURINSTITUTT I OSLO,  DEN BELGISKE AMBASSADE, 

AFTENPOSTENS A-KORT, OSLO BILUTLEIE, PUBLIKUNG, UNIBUSS, KREATIV FLORA, MARIANNE HELLIESEN, OSLO DOMKIRKE, 
TREFOLDIGHET MENIGHET, GAMLE AKER MENIGHET, SENTRUM OG ST. HANSHAUGEN SOKN, SOFIENBERG MENIGHET, 

ØSTRE AKER MENIGHET, FROGNER MENIGHET, GRØNLAND MENIGHET, ULLERN MENIGHET, RIS MENIGHET, 
SVENSKA MARGARETAKYRKANS MENIGHET OG FORSAMLING, KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO OG DEN NORSKE KIRKE

www.kirkemusikkfestivalen.no
www.oicmf.no

facebook.com/kirkemusikkfestivalen


