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Opera for alle

«Høyt og lavt med Tryllefløyten» var den første
av i alt tre forestillinger for barn som blir
arrangert under årets operafestuker. Lørdag
var det godt oppmøte hos Nordic Light da
Charlotte Fongen, Magne Fremmerlid og
dansere fra Operaen ballettsenter laget en
vakker og morsom presentasjon av Mozarts
opera. Forestillingen ble spilt to ganger.
Dobbeltforestillinger er det også de to
kommende lørdagene, først med «Balladen
om et paddetryne» og deretter «Prinsessen og
gullskoen».

Populært: Mange barn hadde funnet veien
til Nordic Light lørdag.  Foto: Bjørn Hansen

Klare for NM: Frei Hornmusikk, under ledelse av Jens Mordal, testet NM-formen i Frei Grendahus søndag. 

Foto: Bjørn A. Hansen

Historiefortelling for messing i Frei Grendahus

Korps testet NM-formen
Frei Hornmusikk var
vertskap da tre messingorkestre testet
NM-repertoaret.

konsert
Eirik Sørborg
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åde vertene selv, Fræna
Musikkorps og Molde
Brass Band framførte
stykker av programmatisk ka-

rakter i Frei Grendahus søndag. Slik ble det en konsert i
historiefortellingenes navn.
Frei Hornmusikk spilte «The
Penlee Lifeboat». Dirigent Jens
Mordal serverte en kort og god
innføring i den dramatiske historien om maritime naturkrefter, heltemot og tragedie.

Solistkvaliteter
En paukevirvel spilt med vektig pianissimo satte øyeblikkelig stemningen av idyll på stille
hav, samtidig bærende på historiens skjebnesvangre utfall.
Stykket dro seg stadig til med
vær, truet skipsskrog og men-

neskelig frykt mens Hornmusikken ble utfordret i balanse
mellom både instrumentgrupper generelt og i dissonanser
spesielt. Søndag løste de det
første best.
Typiske konkurransestykker
inneholder muligheter til å
vise fram solistkvaliteter. Musikanten på eufonium bør trekkes fram som den, i tillegg til
nevnte paukist, hadde sterkest
vilje til å forme sin oppgave
musikalsk. Det er vanlig å spare noe krutt på generalprøven.
Derfor velger vi å tro at potensialet i presisjon, dynamisk
kontrast og timing tas helt ut

mot stykkets slutt der de tre
bølgene som i all sin masse og
nådeløshet overbeviser lytterne (og dommerne i NM) om
den sikre katastrofe.

!

Konserten ble
avsluttet, rettere
sagt kronet, med
Molde Brass.

Virtuost

Eirik Sørborg
Anmelder

Gjestene fra Fræna la også opp
til drama via det amerikanske
stykket «Images for brass».
Krigsscenene ble noe kantete
formidlet, temaet til tross.
Konserten ble avsluttet, rettere sagt kronet, med Molde
Brass under dirigent Russel
Gray som demonstrerte total
kontroll over alle parametre i
stykket «Myth Forest». Fram-

føringen var virtuos også langt
utover det tekniske. Her hadde
dirigent plantet en idé i hver
musiker om stykkets mening.
Og når musikerne har både
vilje og evne til å realisere nesten alt en slik dirigent ber om,
ja da blir det fest.

