Førdefestivalen 2017
Kunstverket Siri syng fjordblues av Førdes store
sønn Oddvar Torsheim på veggen til Scandic
Sunnfjord Hotell ønsket oss velkommen til Førde
og Førde-festivalen 2017 - en flott velkomst.
Årets festival hadde Norden som fokus med
tittelen: Klangen av Norden – lyden av verda
Stortingspresident Olemic Thommesen sto for den offisielle
åpningen av festivalen under åpningskonserten torsdag kveld.
Med Norden som fokus var konserten selvsagt viet nettopp Nordens
mangfold av musikalske tradisjoner og uttrykk. En storslagen konsert
der over 40 av festivalens musikere var på scenen i samarbeid eller
hver for seg. På programmet sto bl.a. urfremføring av musikk
komponert av norske Jorun Marie Kvernberg, finske Anti Järvelä og
svenske Mia Marvin.

En helaften med Nordisk felemusikk kan
imidlertid bli i meste laget for enkelte til
tross for allsidighet, flott musikk og
fabelaktiv spill og driv. Derfor rettes også
en stor takk til de tre kvinnelige solistene
samisk/finske
Ulla
Pirttijävi-Länsman,
svenske Lena Willeman og norske Berit
Oppheim som reddet hele forestillingen for
undertegnede. De tre damene hadde for
øvrig egen konsert, se omtale lenger bak.

Fadoens store stjerne portugisiske Ricardo Ribeiro var
en lise for øret å lytte til - «this man is made of
emotions» skrev Expresso Newspaper om ham. Vakker og
stemningsfull sang akkompagnert av en klassisk og
brilliant fado-trio på portugisisk gitar, fele og bass.
En stor konsert i den lille salen Hugleik på Sunnfjord
Hotel - perfekt for fado!
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Forestillingen til samiske Elle Marja Eira Trio fra
Kautokeino hadde vakker og kunstnerisk lyssetting.
Det ble vist store flotte bilder og videoer av samiske
personer og bosettinger på veggen bak. En av videoene
kunne tolkes som (eller kanskje den var ment slik?) en
litt offeraktig metafor for Norges behandling av
samene. Den viste et fuglerede hvor en nyklekt fuglunge
- en gjøkunge - sparket de øvrige eggene ut av redet.
Elle Marjas stemme var fantastisk og lydbildet meget
sterkt, men for å være mer samstemt med bruken av
bilder og video kunne forestillingen som helhet hatt det
samiske litt mer i fokus. Har forstått at Ella Marja Eira
er hyllet langt utover Kautokeinos grenser.

Felix Lajko Trio der hovedpersonen Felix Lajko
kommer fra en ungarsk familie og nå bor i
Voivodina i Serbia. Han kalles ikke «djevelens
fiolinist og Voivodinas Paganini» for ingenting italienske Paganini var bl.a. kjent for å være en
stor violinvirtuos.
Felix spilte med stor innadvendt styrke og
konsentrasjon, han hadde ikke mye øyekontakt
med verken sine to medmusikanter eller publikum
(tror jeg - han hadde solbriller på!), men bevares
som han spilte! Det gikk i hundre – men musikken
var helt klart på sitt vakreste da tempoet ble
skrudd ned. Publikum jublet!!

Xabier Diaz & Adufeitas de Salitre fra Spania.
«The
Tambourine
Man»
er
Xavier
Diazs
kunstnernavn når han er solo, men her var han i
samarbeid med den 7 kvinner store vokal- og
perkusjons-gruppen Adufeitas de Salitre på
mauriske firkanttrommer i tillegg til musikere på
torader, dreielire og fele. Vi fikk nyte et vakkert
knippe gamle galisiske vogge- og folkesanger som
Xavier har brukt flere år på å samle.
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Songmeistermøte, intimkonsert med de
tre STORE damene samisk/finske Ulla
Pirttijävi-Länsman,
svenske
Lena
Willeman og norske Berit Oppheim i
Haarklousalen.
Et fyrverkeri og en sjarmbombe av et
songmeistermøte med joik, norsk og
svensk folkesang/-musikk hver for seg og
sammen! Tonene fòr lekende lett både
her og der mens salen stønnet i ren
nytelse. Vakkert vakkert og takk og takk
for at vi fikk oppleve dette møtet!

Mokoomba, «Musikk-dynamitt frå
Zimbabwe» er karakteristikken
festivalen selv ga denne gruppen, og
den dynamitten kjente vi på under
hele den herlige og livsbejaende
konserten!
Solisten begynte ganske lavt med
tøff og raspende stemme som etter
hvert økte i volum i takt med
utstrålingen og energinivået fra
scenen!
Hadde vi forstått språket, ville vi hørt at tekstene i stor grad handlet om tradisjonelle
seremonier og historier fra dagliglivet til minoritetsgruppen Tongafolket i Zimbabwe.
Salen kokte – vidunderlig!

Vokalensemblet Bulgarian Voices Angelite
hadde konsert i Førde Kirke fredag kveld.
Alle himmelens sluser var åpne i minst to
betydninger av uttrykket.
For det første bøttet regnet ned da vi sto i kø
utenfor kirken, og endelig slapp klissvåte inn til
en halvtime forsinket konsert.
For det andre, da konserten endelig begynte,
var både det å lytte til den vidunderlige
flerstemte sangen og å se disse kvinnene i sine
vakre og tradisjonelle bulgarske drakter himmelsk vakkert!
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Dirigenten hadde damene i sin hule hånd, et lite signal med øynene eller lillefingeren og
de rettet ryggene og konset – fascinerende å observere. Bakfra ser han ut som en brutal
bulldog, men når han snur seg og man ser et mildt blikk og et lite smil som ligger på lur i
munnviken, blir han rett og slett nesten sjarmerende!

Ingfrid Breie Nyhus (datter av folkemusikeren
Sven Nyhus) på flygel og Knut Buen på hardingfele
holdt en fantastisk konsert der repertoaret var
slåtter som Grieg lot seg inspirere av da han
komponerte sitt Opus 72.
Slåttene var spennende å lytte til enten de
kom i originalversjon fra Knut Buens
hardingfele eller i ny-tolket utgave fra
Ingfrid Breie Nyhus` flygel. Som mange
vet, er ikke Knut Buen skåret for
tungebåndet, og til latterbrøl fra publikum
i den lille Haarklausalen benyttet han
utallige små pauser til å fortelle historier/
anekdoter knyttet til flere av de enkelte
slåttene.
En ting er sikkert, det kommer mye god
musikk ut av ulykkelig kjærlighet! Altså en herlig konsert med mye latter!

Tinariwen, tuaregene fra Mali, kongene
av ørkenblues. Historien deres startet i
militærleirene i Libya på 80-tallet, og de
synger suggererende om verdighet og
frihet for en hel generasjon tuareger.
Konsert ute på Festplassen var ikke
optimalt for denne gruppen. Litt lavmælt
blues trenger intimitet og ro, det fikk de
ikke her. Det var nesten vanskelig å høre
dem fordi voksne og barn hadde det fryktelig gøy rundt omkring på plenen.
Men Tinariwen var utrolig flotte rent estetisk innpakket som de var i meter på meter av
de lekreste stoffer og hodeplagg tilpasset ørkenstormer – det skal de ha!
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Det store høydepunktet under dette årets festival var uten
tvil Sigrid Moldestads konsertforestilling
«Samuline – frå fela flyg din song». Kan Halfdan Sivertsen
ha hatt Sigrid i tankene da han skrev «Førr ei dame»?
Det finnes nesten ikke ord for å beskrive hennes talent –
hun behersker alt!
10 år etter suksessforestillingen «Taus»
kommer historien om Samuline Seljeseth
og spelekvinnene som spilte fele mot både
menns og øvrighetas vilje.
Forestillingen var både gjennomført stilig,
sterk, frekk, rå, nydelig, rørende og
vidunderlig vakker – flere superlativ
finnes vel knapt, og ordene dekker både
det visuelle sceniske og det musikalske!
Med seg på scenen hadde Sigrid et
stjernelag av musikere og en danser.
Spesielt to av disse må nevnes – den
råtøffe og utfordrende felespilleren Liv Merete Kroken, og
danseren Ane Evjen Gjøvåg i sterk og vakker koreografi iført
dramatisk rødt antrekk.
Hadde vi hatt muffer og diadem skulle vi kastet det opp på scenen i ren begeistring
- salen kokte og publikum jublet!

Festivalgalla lørdag kveld med Annbjørg Lien
som konferansier ble en stor og allsidig
opplevelse.
Her deltok flere artister vi ikke hadde hatt
tid til å høre/se tidligere som f.eks.
La Portena Tango Trio & Eugenia Giordano
direkte fra Buenos Aires i Argentina. Bildet
viser tangoparet Amina Luna og Damiàn
Roezgàs som var finalister i tango-VM 2015.
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Mamaduo Diabate kommer fra en såkalt jelifamilie i Burkina Faso der historiefortelling og
musikk har gått i arv i generasjoner.
Mamaduo er kjent for sitt brilliante balafonspill. Balafon er nær beslektet med marimba
eller xylofon som er mer kjente instrument for
mange av oss.

Fargana Qasimova Ensemble fra Aserbajdsjan.
Farganas far er den verdenskjente sangeren
Alim Quasimov som gjestet Førdefestivalen i
2005. Fargana og hennes far har de samme
røttene i azerbajdjansk folkemusikk og mughamsang, men med sin fantastiske stemme løfter
Fargana musikken inn i sin egen samtid.

The Klezmatics er verdens mest kjente
klezmerband som i år feirer 30 års jubileum.
Jødisk klezmer er østeuropeisk festmusikk og
lever i dag i mangfoldet av forskjellige musikkkulturer i verden. Gruppen sørget for en
forrykende stemning under opptredenen - det
svingte og det svingte og det svingte og …

Klubbscena. Nytt av året var Klubbscena på Sunnfjord Hotell som multimusiker Gabriel
Fliflet m/gjester fikk være med å innvie sent lørdag kveld. Sammenlignet med Hugleik
hvor Gabriel har sine Columbi Egg-klubbkvelder, var dette en ny opplevelse. God plass
både på scenen og i salen, men intimiteten var ikke helt til stede.
Vi kjente forresten iskald luft komme susende ned fra taket et sted – kanskje noen
brytere burde vært sjekket/justert?
Gabriel selv var like humoristisk, rolig og musikalsk til stede her som i salen Hugleik.
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Blant gjestene var danskene Helene Blom & Harald
Haugaard Band som imponerte, spesielt Helene Bloms
vidunderlige stemme og Harald Haugaards sceniske sjarm
og spilleglede, og dyktige musikere – ikke å forglemme.
Sangen og musikken deres er videreutviklet fra
tradisjonell folkemusikktradisjon.

Fliflet / Opheim er en fulltreffer, Berit Opheim og Gabriel
Fliflet i kombinasjon - eller hver for seg for den saks skyld - kan
ikke slå feil. Til tross for at det bokstavelig talt var svært høyt
under taket i denne salen, maktet disse to å få frem en var og
intim stemning. Vi nøt hvert sekund!

Musikken til den svenske gruppen Väsen har røtter på
landsbygda i Uppland og i de upplandske skogene. Det er
hundre år gammel tradisjon som gjennom fingerspisskompetanse blir presentert i elegante og gjennomarbeidede
arrangement - 27 år med samspill for to av dem og
fremdeles har de både indre inspirasjon og stor spilleglede.
I tillegg kommer alt det andre de driver med, jazz, rock,
klassisk, og folkemusikk fra andre kulturer. Alt dette veves
sammen til en helhet som blir nettopp Väsen.

Gruppen Baltic Crossing, som Førdefestivalen selv kaller
«finsk-dansk-britisk høgenergi med ein dose galskap og
humor», oste av spilleglede. Varemerket deres er energisk
musikk med røtter i keltiske og nordiske tradisjoner, og det
fikk de vist til fulle.
Underholdende, medrivende og veldig gøy!
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Søndag morgen fikk vi heldigvis med oss
konserten med Annbjørg Lien og Roger
Tallroth fra Väsen.
På en konsert med disse to kan man være
sikker på å få det beste av de beste – og det
fikk vi.
En perle på en søndagsmorgen og en perfekt
avslutning på nok en flott Førdefestival.

Lørdag morgen kl. 10.30 var det - tradisjonen tro Parade fra Førdehuset til Elvetorget.
Her er et lite knippe bilder fra opptoget.

Vi satser på tilgivelse fra alle de artistene og musikerne som ikke er nevnt her,
vi maktet rett og slett ikke å være flere steder på en gang – sånn er det bare.
Takk for oss, Førde – vi har hatt mange store opplevelser i år også!
Foto:

Liven Sørum i all hovedsak. Noen bilder er imidlertid hentet fra festivalens eget bildearkiv og noen
er tatt av Siren Simpson
Tekst: Siren Simpson
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