42

KULTUR

LØRDAG
26. OKTOBER 2013

SPEILET

NRK melder om en pangstart for første episode
av ny «Lilyhammer»-sesong. Onsdag var det
sesongstart for «Lilyhammer 2», og hele 922.000
seere fikk med seg premieren på TV. Første episode ble sett av hele 922.000 seere. Med en
markedsandel på 44 prosent i gruppa 20– 29 år,
tyder det på at serien når alle aldersgrupper.

Huset som Edvard Munch eide i Åsgårdstrand ble torsdag fredet av
riksantikvar Jørn Holme. Bolighuset er om lag 200 år gammelt.

Spenning før verden

Spent: – Etter hva vi kjenner til, har ingen i Norge gjort noe
lignende. Det er klart vi er spent, sier dirigent Eirik Sørborg (til
venstre) og bass Ralph Herter.

KAMMERKORET
Ensemble Dalí har det
siste året jobbet for å
skape velklingende
musikk av Darwins evolusjonsteori. Nå er de på
oppløpssiden mot en
verdenspremiere.
Lørdag 2. november skal de
endelig få dele Bjørn Morten
Christophersens komposisjon
«The Lapse Of Time» med
omverdenen.

Poesi

 Bass Ralph Herter og
dirigent Eirik Sørborg forteller
at spenningen kjennes på kroppen.
– Vi ser fram til forløsningen.

Etter å ha jobbet med stykket i
over ett år, kjennes det helt
riktig å være så nært målet.
Samtidig er vi veldig spente.
Det er mye som skal stemme,
og vi legger ikke skjul på at det
er et spesielt stykke. Etter hva
vi kjenner til, har ingen i Norge
gjort noe lignende.
De første tankene om «The
Lapse Of Time» kom fra dirigent Sørborg. Han hadde lenge
hatt lyst til virkelig å slå på
stortromma med sitt midtnorske kammerkor.
Han og komponist Christophersen har kjent hverandre
lenge. Ballen begynte å rulle da
Christophersen leste Darwins
første bok «On the Origin of
Species» fra 1859.
Tekstene er svært poetiske,
og komponisten har tidligere

Darwin: Ensemble Dalí gleder seg til å presentere «The Lapse Of Time» for publikum. Fra venstre Siri
Hummelsund, Torunn Otnes, Heidi Naomi Upshur, Ellen Dorthe Jensås, Ann Aase Kvalvaag, Monica Ødegård, Ragnhild Danbolt, Christine Reitan, Marianne Anderson, Rigmor Hansen, Anne Karin Støren, Beate
Kipperberg, Lillian Åshamar, Siv Nygaard, Katherine Schalde, Eilif Odde, Janne Falch, Marit Lie, Rune
fortalt at han oppdaget sterke
metaforer som han følte kunne
uttrykkes musikalsk.

Hyllest

 Resultatet er et
ruvende musikkstykke for kor,
orkester, solister, kirkeorgel og
elektronika.
– Stilmessig snakker vi samtidsmusikk, men her er mange
melodiøse partier. Du kan få
følelsen av filmusikk, og med
det håper vi musikken vil være

bildeskapende for de som hører
på. Samtidig leker vi med lyder
og klanger, sier Sørborg.
Herter mener tonene klarer å
få fram skjønnheten i naturen.
– Her er tydelige musikalske
bilder av havet som har formet
kysten. Her er scener med
fuglene som flyr og planter som
vokser. Da Darwin utviklet sin
teori fikk han mer eller mindre
hele verden imot seg, og diskusjonene har vi fortsatt. Men vi

snakker om naturens utvikling. Det er en stor skjønnhet
og en viktig del av historien
som jeg synes det er helt riktig
at vi hyller. «The Lapse Of
Time» er rett og slett en hylles
til naturvitenskapen.

Provosere

 Eirik Sørborg
har hele tiden vært forbedret
på at prosjektet kan skape diskusjoner. Ikke minst når de
velger å legge konserten til

Maria Mena til Kristiansund og Operafestukene – for fø
OPERASJEF Line Lønning
Andresen lover at Festiviteten
skal by på en flott og intim ramme når Maria Mena kommet til
Operafestukene i februar.
27 år gamle Maria Mena er en
av Nordens mest suksessrike

artister. Hun har aldri vært i
Kristiansund før, med 14. februar er hun altså på plass.
– Vi gleder oss stort over å
kunne få Maria Mena hit som en
del av programmet under
Operafestukene. Mena er kun 27

år, men er allikevel tilnærmet
for veteran å regne i artistNorge. Det er på høy tid at Kristiansund får stiftet nærmere
bekjentskap med denne flotte
artisten, sier operasjefen.
«Maria Mena har utviklet seg

til en låtskriver med en helt
egen signatur. Melodiene har
tatt form som vakre ballader og
fengende poplåter, med kraft
som når fram til et publikum
langt utover Norges grenser»
står det i TONOs begrunnelse

da hun mottok Edvard Griegprisen for albumet «Viktoria»
som kom ut i fjor.
Hun fikk sitt gjennombrudd
som 16-åring da hun skrev låta
«My Lullaby» om foreldrenes
skilsmisse. Siden da har hun

