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Genuint og vakkert
Mysticeti veksler fra
å skape undersjøiske
assosiasjoner til å gi
publikum himmelsk
vakker musikk.
HARSTAD: For et verk! For
et ensemble! For en spennvidde! For en fantastisk
musikalsk reise!
Sinikka Langeland har fått
med seg et fantastisk ensemble på sin messe for blåhvalen Mysticeti. Sammensetninga er like overraskende
som den er genial; her det
klassiske-, jazz- og folkemusikkutøvere i skjønn forening. Og skjønn i dobbelt forstand, fordi dette funker så
til de grader glitrende og det
når flere ganger himmelsk
vakre høyder.
Hvis det er noen som trylle
fram de stemningene som
på magisk vis fylte kirkerommet torsdag kveld, så må
det være disse. At musikere
kommer fra vidt forskjellige
tradisjoner får en så skjønn
samklang og ikke bare blir
eksperimentell, er trolig
ikke bare sjelden, men snarere unik.
Men det må man ha vært
til stede for å forstå, og det
slår meg mens jeg sitter i
Harstad kirke: Her er det
mange som går glipp av mye,
likt mye annet av Festspillene. Men nok om det, her kan
man bare lene seg tilbake og
nyte de vakre tonene som
kommer etter innledninga
med kirkeklokker og subtropisk inspirerte klanger.
Men nyte er en ting, man
må også beundre de dyktige musikerne og sangerne,
samtidig som det er sjar-

FANTASTISK ESEMBLE: Sinikka Langelang hadde samlet fantastisk ensemble i Harstad krike torsdag kveld. Begge foto: Steve Nilsen

merende å se at eksempelvis Knut Buen og Susanne
Lundeng skuer interessert
til hverandres spillestil, for
selv om de begge er folkemusikere, opererer de i vidt
forskjellige tradisjoner.
Og så er det Sinikka Langeland, da, som har signert
verket, og fått det til å smelte
så fint sammen at det når
rett inn i hjerterota til publikum: Få det ut på plate!
Den stående applausen fra
den nesten halvfulle kirka
var vel fortjent. Mon tro om
det føltes rart å måtte spille
ekstranummer etter endt
verk?

KONSERT

FINN 2014
Mysteceti - Messe til blåhvalen
Med: Marianne Beate Kielland,
Sinikka Langeland, Håkon Kornstad, Johannes Weisser, Susanne
Lundeng, Knut Buen, Anders C. Øien,
Tore brunborg, Øyvind Brække, Mats
Eilertsen, Jon Christensen, Pål Terje
Antonsen og Dag Alveng
Harstad kirke, torsdag kveld
Publikum: 131
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I SPISSEN: Å plassere Marianne Beate Kielland i spissen for sangerne var et genialt trekk.

Sart og inderlig
Sjelden oppleves et
så andektig og blikkstille pubpublikum.
Edvard Sundquist og
Kristian Kristensen
hadde alle i sin hule
hånd.
HARSTAD: For å bruke et
svensk uttrykk: Disse gutta
kan nå hur långt som helst,
om de bare velger å fortsette. For det publikum fikk
høre på Det Sorte Får torsdag kveld - i Festspill på lavt
nivå sin tekniske regi - sto
ikke tilbake for noe.
Sundquist og Kristiansen
fremstår, tross sin unge
alder, som gjennomprofesjonelle. Når de velger et
repertoar som krever en finslipt dynamikk og et genuint
samspill, og framfører det

Konsert

Festspill på lavt nivå
Edvard Sundquist og Kristian
Kristensen
Det Sorte Får, torsdag
Publikum: 45

samtidig med dyp innlevelse, er det bare å bøye seg
i støvet. Med låter av blant
andre Thomas Dybdahl, Jeff
Buckley og ballader som en
viss Elvis gjorde udødelige i
sin tid, samt noe egenkomponert materiale som krever like sart og inderlig spill,
skinner deres kjærlighet til
musikken tvers igjennom.
Noe publikum tydelig satte
pris på. Kan aldri forestille
meg at det har vært et mer
lydhørt publikum enn det
som var på Det Sorte Får

FINSLIPT OG VAKKERT: Edvard Sundquist og Kristian Kristensens opptreden på Det Sorte Får torsdag, var nær magisk. Foto: Tom Inge Andersen

torsdag.
Edvard Sundquist og Kristian Kristensen legger følelse i hver enkelt tone, både på
gitar og vokal.

Dette er ektefølt, nært, sart
og inderlig. Og med denne
konserten er det bare å konstatere: Skyhøyt på Festspill
på lavt nivå.

Tom Inge Andersen
41398091
kultur@ht.no

