
Først ute var Frei Hornmusikk
under sin dirigent Jens Kris-
tian Mordal. De startet konser-
ten med «Firework» av Jan
Van der Roost. Den forholdsvis
korte fanfaren var en fin
åpning på programmet og ble
flott framført med solid klang
og presisjon.

Korpset hadde også to solister
fra egne rekker. Villemo Enok-
sen på flygelhorn gjorde sam-
men med korpset en vakker og
stemningsfull framføring av
«Blåmann, Blåmann», arran-
gert av Idar Torskangerpoll.
Det er alltid krevende å få til de
aller svakeste partiene, men
som helhet leverte korpset et
fint klangunderlag for solisten. 

«Pastorale» av Goff Richards
ble vakkert og uttrykksfylt
framført av Synnøve Flemmen

på kornett og godt fulgt opp av
korpset.

12-tone � En interessant kon-
trast i programmet ble det med
framføringen av «Julneset
fort», komponert av Morgan
Juel Stavik fra Frelsesarmeens
hornorkester. Her benytter
komponisten 12-tone teknikk

til å beskrive skumle barn-
domsminner fra fortet og det
har han fått til på en god måte. 

Det var et kort, men likevel
uttrykksfullt verk som Frei
Hornmusikk framførte på en
utmerket måte, til tross for et
litt uvant tonespråk. 

Jobber godt � «Gaudete» av

Rodney Newton og den vel-
skrevne «Bergenhus marsj» av
Helge Aafløy ble også godt
framført under dirigentens
dyktige ledelse.

Frei Hornmusikk er et korps
som jobber godt og prøver å
strekke seg litt ekstra og fikk
da også fortjent trampeklapp
fra en relativt fullsatt sal og
kvitterte med ekstranummer.

Førsteklasses � Deretter
inntok Frelsesarmeens Terri-
toriale Hornorkester scenen
sammen med dirigerent Espen
Ødegaard. Morgan Juel Stavik
hadde komponert det første
stykket med tittelen «We will
walk and worship ever». Det
ble umiddelbart klart at dette
var et korps med førsteklasses
messingblåsere. De hadde en
klang med dybde og kvalitet
både i sterke og svake partier
som var en fornøyelse å lytte
til.

Odd Arne Brandvik var dyk-
tig flygelhorn-solist på «Sweet
By and By» av Leonard Ballan-
tine. Med sin fine klang og stil-
sikre framføring og korpsets

presise komp ble dette en virke-
lig flott framføring.

Sangsolist � Til de neste to
stykkene hadde korpset fått
med seg Marit Selbæk som
sangsolist. Selv med så flott
messingmusikk er det bra med
litt klanglig variasjon. «Mitt
hjerte er ditt» ble framført med
innlevelse fra solist og korps. I
«Lov Jesu navn og herredom»
ble hun assistert av korpsets
esskornettist som imponerte
med briljant spill.

Vi fikk også høre stykket
«Others» av Stavik, som var et
nydelig, rolig stykke, der korp-
set igjen fikk demonstrert sin
utsøkte musisering og klang. 

Ellers på programmet stod
blant annet en eufoniumsolo,
der solisten fikk vist sine tek-
niske kvaliteter til fulle. 

Konserten ble avsluttet med
en marsj av begge korpsene i
fellesskap til stor begeistring
fra alle i salen.

GEIR OPAAS

SPEILET
«The Fox» er topp tre på Apples salgslister i både Sverige, Finland,
Estland, Latvia, New Zealand, Singapore, Jordan og Namibia.
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Utsøkt: Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester viste utsøkt musisering og klang. Blant solistene var Odd Arne Brandvik, vel kjent fra sin tid i Kristiansund. I fremste
rekke Morgan Juel Stavik, som hadde komponert flere av verkene som ble fremført, også av Frei Hornmusikk. BILDER: BJØRN A. HANSEN

Brassfest på
Atlanten ungdomsskole

Applaus: Frei Hornmusikk gjorde en flott innsats, og ble belønnet
med kraftig og stående applaus.

FRELSESARMEENS
Territoriale Hornorkes-
ter og Frei Hornmusikk
inviterte til konsert på
Atlanten Ungdomssko-
le.

Nå satser den norske traktorsuksessen Gråtass
internasjonalt, og prøver seg i England under
navnet «Little Grey Fergie». Til NRK Østafjells
sier skaperne bak Gråtass, Morten Myklebust
og Anne Thowsen i Fantasi-Fabrikken, at de i
lang tid har hatt et ønske om å satse internasjo-
nalt.


