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Trøndere ville etter teater
Trønderne går mann av huse for
å oppsøke Trøndelag Teater. I
hele år har teateret hatt fulle hus
på sine forestillinger.
Slik det nå ser ut vil Trønde-

lag Teater få 130.000 besøkende
i 2006.
Forestillingen Les Misérables
er den største kassasuksessen,
med drøyt 65.000 billetter etter

138 forestillinger. Forestillingen
Berlinerpoplene, etter Anne B.
Ragdes roman, har premiere 4.
november og er forlengst utsolgt. Derfor må teateret sette

opp 11 ekstraforestillinger. På
grunn av de gode salgstallene
ligger teaterets inntekter godt
over budsjettet, heter det fra
Trøndelag Teater.

milla
TIL GLENGHUSET:
Bristol Songs, f.v.
Espen Langbråten, Thomas Andersen og Olav
Mellum Arntzen,
lover en behagelig konsertopplevelse i Glenghuset
i morgen kveld.
(Foto: Privat)

Behagelig, men ikke
søvndyssende pop
Lokale Bristol Songs tilbyr lavmælt pop, men
vokalist Olav Mellum
Arntzen lover at ingen
kommer til å sovne
under konserten i
Glenghuset i morgen.
- Hvis noen forteller meg at de
setter på plata vår og sovner, så
blir jeg glad. Det betyr at det er
behagelig. Men vi har spritet opp
sangene våre en god del live, sier
vokalisten og gitaristen til SA.

Referanse: Dybdahl
På vårparten slapp Bristol Songs

en CD i lite opplag. Der er tonespråket mer forsiktig enn det er
live. Så er da også bandet gått fra
å være en duo til å bli en trio siden den gang.
- Men konsertpublikummet
skal nok også få en behagelig
opplevelse, tror Mellum Arntzen.
Bristol Songs er en relativt ny
lokal konstellasjon, bestående
av tre menn (og en kvinnelig
tekstforfatter i kulissene) med
hang mot forsiktige poptoner á
la Minor Majority, Thomas Dybdahl og Bonnie «Prince» Billy.
Likevel føler Olav Mellum Arntzen at Bristol Songs har funnet
sin egen stil.
Med lørdagens konsert i

Glenghuset går et mål i oppfyllelse for trioen. Det siste halvåret
har de jobbet for å få til konserten, og med en offensiv markedsføring har de et berettiget
håp om å få fylt opp huset.
Med seg i bagen har de selvtillit gjennom positive tilbakemeldinger på plata, «Reasons», fra
inn- og utland. Musikken ligger
på nettet, blant annet på populære MySpace, der trioen har rekruttert fans fra så vel USA som
Australia.

Egenterapi

- Vi har dagjobber alle sammen, så vi gjør dette som en slags
egenterapi. Men vi jobber nå for
å få flere spillejobber, og det kan
også godt tenkes at vi går i studio for å spille inn «Reasons» på
nytt. Vi låter ganske annerledes
nå enn vi gjorde for et år siden,
påpeker vokalisten.
I tillegg til ham selv består Bristol Songs av Espen Langbråten
(gitar) og Thomas Andresen
(bass). Olav Mellum Arntzen
skriver låtene sammen med
Grethe Årum.

Hvor langt trioen skal drive musikkprosjektet sitt, vil tiden vise.
Foreløpig er det en hobby som
alle tre har stor glede av.
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Strålende Slåttebrekk
I ENDRING: Camilla Tellefsen tror
hip hop kulturen er i ferd med å bli
mer anerkjent også her i landet. Om fem år tipper jeg vi er på nivå
med Danmark, hvor «Nøtteknekker`n» og andre kjente stykker vises
i hip hop versjon hvert eneste år,
sier
hun.
41431500

Pianist Sigurd Slåttebrekk imponerte både teknisk og musikalsk
da han holdt konsert på Hafslund hovedgård onsdag kveld.
38-åringen fra Stavanger, som
tydeligvis bare blir bedre og bedre, gikk rett på sak i går. Tyske
Karlheinz Stockhausens Klavierstück nr.9 ble modernistisk
hamret fram. Men Slåttebrekk
tok seg god tid, og fikk fram alle
kontrastene i det intense verket
også.
Lange linjer ble utforsket til
det ytterste, og spennende var
det å se hvordan han dvelte ved
hver eneste krasse klang.
Maurice Ravels «Gaspard de

la Nuit» er nesten uoverkommelig krevende, men Slåttebrekk så
ikke ut til å la seg affisere av tekniske krumspring. Så fikk han
da også Spelemannsprisen for
noen år siden nettopp for sine
Ravel-tolkninger.
Slåttebrekk er en pianist som
har mye på hjertet, og han gløder
og gnistrer ved tangentene. Tilsynelatende ubesværet fikk han
fram alt vi håpet på å få ut av
musikken, og mer til. Blant annet tryllet han fram de blankeste
blanke topptonene man kunne
tenke seg.
De brede impresjonistiske
klangene fylte hver krok, og for-

melig bølget over publikum.
Dust og deilig, og sprekkfullt av
detaljer, fargela han den dramatiske musikken. Og visst gjorde
han verket til sitt, men også til
vårt. Det var så flott at man kunne gråte.
Etter pause sto Roberts Schumanns allsidige Carneval opus 9
på programmet, inneholdende
mange små og større stykker
som er flittig brukt i pianolitteraturen. «Pierrot» og «Aveu» er
bare noen av dem.
I Slåttebrekks hender ble de
rørende romantiske, men likevel
uten spor av føleri og svulstighet.
De kunne sikkert vært framført

annerledes, men knapt noe bedre.
Nevnes må også den fantastiske rammen rundt konserten; fakler ute og feststemte publikummere, som fylte opp hvert eneste
stolsete i salen.
Anmeldt av Marte-Kari Melkerud

● KONSERT
Sigurd Slåttebrekk
Riddersalen, Hafslund
hovedgård
Fullt hus

