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Kaija Saariahos utfor
skende klangfarger
ble en kontrast mot
Bach og Mahler
under åpningen av
Trondheim Kammer
musikkfestival.
Trondheim Kammermusikk
festival ber om oppmerksom
het. Listen with care er årets fes
tivalslagord. Åpningskonserten i
Nidarosdomen passet til merke
lappen, og det var lett å følge
anvisningen.
Nidarosdomen er ikke akkurat
uegnet som ramme for åpnings
fest, og det skulle bare mangle
at ikke det nyrestaurerte Stein
meyer-orgelet fikk stå for ou
verturen. Domkantor Magne

Konsert

Nidarosdomen
Trondheim Kammer
musikkfestival
Åpningskonsert
TrondheimSolistene, Det
Norske Solistkor, dirigent Grete
Pedersen.
Daniel Hope, fiolin, Magne
H. Draagen, orgel, Camilla
Hoitenga, fløyte
Verk av Kaija Saariaho, Johann
Sebastian Bach og Gustav
Mahler.

H. Draagen spilte uvanlig or
gelmusikk, men Mahlers kjente
Adagietto fra den femte symfoni
en – i orgelbearbeidelse av Da
vid Briggs, egnet seg utmerket
til å slynge de mektige tonene
ut mellom søyleganger og go
tiske hvelvinger i domen. Det
langsomme tempoet og de såre,
utenomjordiske, vakre klange
ne var Mahlers kjærlighetser
klæring til sin Alma. Men kan
også relateres til livstretthet og
undergang, slik satsen i våre da
ger blir forbundet med Viscontis

Fiolinist Daniel Hope og TrondheimSolistene var i overskuddsmodus under åpningskonserten av
Trondheim Kammermusikkfestival i Nidarosdomen.
Foto: Lars O. Flydal
film Døden i Venedig – som igjen
er basert på Thomas Manns no
velle.

Fløytens grenser. Festivalkom
ponist Kaija Saariahos verk Noa
Noa er utviklet gjennom sam
arbeid med fløytisten Camilla
Hoitenga. Saariaho ville ut
forske – og gjerne overskri
de grensene for instrumentet.
Bak Hoitengas fløytespill, bå
de innenfor og utenfor disse
grensene, lå det et ekstra lag av
fløytetoner som ytterligere un
derstreket kompleksiteten i in
strumentet. Og solisten spilte i
trygg fortrolighet med kompo
nistens intensjoner, ettersom de
to har samarbeidet tett i mange
år. Saariaho har alltid hatt en
forkjærlighet for fløyten og har
skrevet mye for instrumentet.
Ett enkelt instrument (med
litt elektronisk hjelp) fylte det
store kirkerommet, og bød oss

med inn i en ny og fascineren
de verden.
Så kom det trygge og kjente i
form av Bachs Fiolinkonsert i amoll. Fiolinist Daniel Hope og
TrondheimSolistene var i over
skuddsmodus og barokkpulsen
var ledig og engasjerende.
Saariahos Nuits, adieu pustet
bokstavelig talt i gang andre
avdeling. En stemningsladet,
nattlig avskjed der sangerne
utfordres langt ut over det rent
sanglige. Det pustes, hviskes og
hyperventileres frem mot en
endelig avskjed som langsomt
tar oss over i stillheten.

Foredles. Det korte verket
Überzeugung førte oss sømløst
inn i Bachs Messe i g-dur. Det
Norske Solistkor under ledelse
av Grete Pedersen innfrir hver
eneste gang. Med mye nytt og
spennende på programmet ble
likevel møtet med den gode

gamle Bach-messen det lille løf
tet som alle konserter bør ha. En
ting er å oppleve dyktige san
gere – men her foredles helhe
ten opp til et nivå av musikalsk
kraftoverskudd. Uanstrengt og
spenstig – og klangrikt selv om
utfordringene er ganske anner
ledes enn hos Saariaho.
Avslutningen med Mahlers
Ich bin der Welt abhanden ge
kommen (korbearbeidelse fra
Rückert-lieder) brakte oss til
bake til start. Komponert på
samme tid som Adagiettoen er
det klanglige slektskapet tyde
lig. Her ble hele kirkerommet
tatt i bruk, med sangere plassert
rundt i søylegangene. Mahlers
lett nevrotiske, og inderlig vakre
klanger kom fra alle kanter og
ble en hyllest til skjønnheten i
musikken. Godt å få det sagt til
slutt, selv om Mahler skrev mu
sikk til en tekst der han opplever
at verden glir ut av hans hender.
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