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Mekanisk lekestue
Ola Kvernberg med eklektisk stemning i
Dokkhuset
I 2012 vant han den storemu-
sikkprisen under Kongsberg
jazzfestival. Som takk skrev han
verket «Mechanical Fair», som
hanmed band urfremførte året
etter.MenOlaKvernberg synes
ikke én konsert var nok for et
verk han hadde jobbetmed i et
helt år.Han fikkmed seg Trond-
heimsolistene og kunstnerisk
lederØyvindGimse i sin rekom-
posisjon av verket.Resultatet
har samme tittel,menmusikken
er så definitivt utviklet.

«Mechanical Fair» er et verk
som for alvor viser atmulti-
musikerOlaKvernberg nå er
blitt enmoden komponist.Det
er et sammensuriumav nyde-
ligemelodilinjer, folkemusikk,
røffe jazztoner, et par danse-
bandbeats og ekstrem rytmikk.
22musikere er på scenen og bak

dem lysermekaniske figurer fra
et lerret, komponert av lys-
designer Pekka Stokke.Det er
visuelt og vakkert.Akkurat som
musikken.

For musikken har et spennings-
moment som lever fra start til
slutt.Det hele åpner forsiktig
med undrende pizzicato.Bass-
linjen bygger seg opp og ut
blomstrer Trondheimsolistene
over et herlig rytmisk,pulse-
rende driv.Kvernberg holder
seg i bakgrunnen,men krydrer
det helemed små feledrypp
sammenmed en nesten hvis-
kendeKirsti Huke på vokal.
Romsdalingen ermer pådriv-

er enn entertainer ikveld.Han
er hjernen bakmusikken og
dirigerer Trondheimsolistene
og bandet sitt framovermed en
herlig ro. Innlevelsen er total,

både hosKvernberg og resten av
musikerne.Trondheimsolistene
viser igjen at de er helt eksep-
sjonelle på sjangerblanding.
Den utfordrende rytmikken er
null stress, og sammenmed
Kvernberg og band skaper de en
mektig og fargerik klang, som
virkelig treffer.

Vi får høre noen drivende gode
soloer fra alle bandmedlem-
mene,og spesielt kontrabassist
OleMortenWågan bergtarmed
sin helt særegne signatur.Men
det er ikke enkeltprestasjonene
sombærer konserten.Det er
helheten og samspillet.Og
sterkest inntrykk er blandingen
av rytmikk ogmelodi.«Me-
chanical Fair» inneholder utro-
ligmange små elementer, både
rytmiske ogmelodiske. I starten
er de søkende på hver sinmåte,
menmot slutten av verket høres
det ut somomelementene for-
enes.

Det er tydelig at musikken til
Kvernberg tenner gnister i
musikerne, for det lyser konsen-
trasjon og spilleglede lang vei.
Kvernberg har selv sagt at verk-
et er som en filmuten bilder.
Det er en god beskrivelse, for
formatet som serveres er så
definitivt i widescreen, toppet
med Stokkes lysdesign.
Det er likevel et par plasser

som fremstår som litt tomme.
Litt ventende.Dette er nok også
intensjonen,men det er disse
«hullene» somgjør at kon-
serten ikke tarmeg helt til
himmels.Når det er sagt,multi-
musikerOlaKvernberg eide et
fullsatt Dokkhuset lørdag kveld.
Anmeldt av Yngvil Bjellaanes
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«Mechanical Fair» er et verk
som for alvor viser at multi-
musiker Ola Kvernberg nå er
blitt en moden komponist.

– Det har gått over all forventn-
ing. Publikumsoppmøtet har
tatt helt av,og vi har hatt flere ut-
solgte konserter. Helt strålende,
sier daglig leder Vegar Snøfugl.
– Vi er over budsjett på billett-

salg og har plusstall med god
margin. Det er en stor lettelse,
sier kunstnerisk leder Sigmund
Tvete Vik.

Kamfest ble i år arrangert for
nittende gang. Årets festival-
komponist var finske Kaija Saa-
riaho, og elleve av hennes verker
ble fremført under festuvaken.
Blant dem hennes prisbelønte
opera «Kjærlighet på avstand»,
med libretto av den libanesisk-
franske forfatteren Amin Maa-
louf og en animasjonsfilm av
kunstnerduoen Elmgreen &
Dragset.
– Vi fikk vist bredden i Saaria-

hos repertoar. Fra hennes små

stykker til den store operaen.
Hun var kjempefornøyd selv.
Hjemme hos-serien har også
slått an veldig, sier Tvete Vik.

Kunstnerisk høydepunkt
Festivalen hadde i år besøk av
både kinesiske og finske jour-
nalister. Kineserne var til stede
hele uka, og var ifølge Tvete Vik
over seg av begeistring.
– Og så er vi veldig stolte over

utvidelsen av Cirka Teaters
«Mekatonia». Det var et stort

kunstnerisk høydepunkt. Jeg
håper folk ute i verden ser hvor
fantastisk dette er og booker
dem, sier han.
Tvete Vik har også spilt flere

konserter selv sammen med
Trondheimsolistene.
– Det har vært artig. Vi har

hatt et bredt spekter av konser-
ter, slik Kamfest skal ha.
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Godt besøk sikrer plusstall
med god margin for
Trondheim
Kammermusikkfestival.
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Fornøyd: Kunstnerisk leder
Sigmund Tvete Vik (t.v.) og daglig
leder Vegar Snøfugl i Trondheim
Kammermusikkfestival.
Foto: OLE-EINAR ANDERSEN


