FØRDEFESTIVALEN 2015
WORLD ConneXions
Else og Siri har vært på Førdefestivalen mange ganger, men nå var det fem år siden sist. Mye
har skjedd i Førde siden vi var her; nydelig parkanlegg langs elven, helt nytt bygg til Sogn og
Fjordane museum og nytt rådhus. Før framstod Førde som et «sted der elva renner ut i
fjorden med noen stygge firkanta kjøpesentre» - nå i år framstod Førde som en perle, og det
kan ikke bare ha vært det fine været. Er det Førdefestivalen som har vært med på å drive
fram denne positive utviklingen?
Temaet for årets festival er ConneXions (forbindelser).
«Det er mykje meir som bind oss menneske saman enn det som skil oss» sa Sigrid
Moldestad. Hun ledet hele åpningsshowet og hun kunne fortelle at Førdefestivalen er kåra til
ein av verdas 25 beste festivalar i sin sjanger. Den lå på The Guardian top 10 i fjor, og på
National Geographic sju beste i år.

GRATULERER!

Gjennom hele åpningskonserten var temaet ConneXions understreket, alle nummer var
sammensatt av musikere fra ulike land på ulike instrument – som fant hverandre i en felles
rytme. Kombinasjoner av instrumenter en aldri har hørt sammen, f.eks Seckou Keita fra
Senegal på kora og Katrin Finch på harpe fra Wales. Eller f. eks fire musikere som spilte på
strengeinstrumenter fra ulike land der alle strengeinstumentene har ressonansestrenger.
Åpningskonserten har små smakebiter fra mange av artistene som har egne konserter under
festivalen. Den ble avsluttet med Fiddlers Bid fra Shetland som spilte forrykende med fire
menn på fele fremst på scenen. Salen kokte!

Lørdag gikk vi på dansekurs med gresk dans med Ioannis Zacharioudakis fra Kreta.

Der traff vi kjentfolk! Susanne Phil fra Lillehammerklubben, trofast Førdefestivaldeltager!
Førdefestivalen har mye å by på, en velger ut hva man vil gå på samtidig som man da velger bort noe
man ikke får sett. Da vi var på dansekurs, var det samtidig en fantastisk konsert med Susanne
Lundeng, en forestilling som var så gripende og flott, at vi skulle bare visst hva vi gikk glipp av, fikk vi
fortalt etterpå. Vi hadde store forventninger til fredag kveld. Da skulle Natacha Atlas, halvt egyptisk
og halvt engelsk være i Idrettshallen. Vi ble veldig skuffet. Hun hadde et flott ti-manns orkester, hun
var vakker, hun sang fint når hun sang, men store deler av konserten stod hun med ryggen til
publikum vent mot orkesteret sitt.
Da var dagens konsertopplevelse med VILLNISS et mye større høydepunkt! Seks norske musikere og
dansere, tre jenter og tre unge menn viste sin forestilling «Årstidene». Og du verden for et show! Og
som de danset og sang og spilte, og som de kommuniserte med publikum, og med hverandre! Det
var underholdning som tok pusten fra oss, det var følelser; flørting, spenning og sjalusi, iscenesatt i et
visuelt gripende vakkert sceneshow der de danset og sang med vindmaskiner og blafrende stoffer
med norske folketoner så vakkert, så vakkert, og jeg begynte å tenke på hvorfor ikke norsk folkedans
og sang er obligatorisk kulturopplæringsdannelsesfag i skolen.

TWO BODIES - ONE SOUL
Møte mellom Spania og India, Flamenco og Kathak - Dance ConneXions
Teatersalen er stedet, salen for fortetta, intim stemning. Og for en stemning og for et møte! Mellom
flamencodanseren Pilar Astola og Kathakdanseren Mahua Shankar. Felles røtter og felles rytmer,
men likevel store kontraster: Den ene høy, sensuell, utfordrende og flørtende, med musikere som
usjenert fulgte henne med eggende musikk og intens sang, den andre ganske liten og tilkledd, men
likefullt sensuell, med mer reserverte musikere (som gjerne så ned og bort da Pilar Astola dansa).
Den ene med flamencosko, den andre barbeint (malte føtter), begge med fantastisk fotarbeid. Firda
skrev “vill okse, hellig ku”! De dansa hver for seg og sammen og de møttes dagen før! Begge
danserne kommuniserte nydelig med publikum og med hverandre. Rørende, sterkt og vakkert - og et
imponerende møte gjort på et døgn!
CELEBRATION OF ONE SOUL

Må ha med et eget bilde av denne fantastiske flamencodanseren, aldri sett maken !!!

VANNTEATER FRA VIETNAM
Dette er det eneste vannteateret i verden og er verdensberømt. Festivalen har jobba i mange år med
å få det til Førde. Dette var opprinnelig underholdning for kongen og ikke for folket. I Nord-Vietnam
er det mange elver og sjøer, derfor har dette spesielle teateret utviklet seg der. En forestilling består
av mange akter, der dukkene gjør dagligdagse ting, som fisking, arbeid på rismarkene osv. Et orkester
sto for musikk og stemmer.
En fascinerende forestilling, som var både vakker og morsom og gledet både voksne og barn.

PARKEN – SOL OG SOMMER
TOTO LA MOMPOSINA med sitt store orkester ! Else gikk berserk og danset i en og en halv time
(sammen med mange andre like «gale» !) På scenen sto Toto – dronninga av Cumbia. Hun var 74 år
gammel! Musikken har røtter fra spansk, afrikansk og indianske kulturer – en musikktradisjon fra
Colombias karibiske kyst. For et fyrverkeri og for ei dame!!

COLOMBI EGG
Deilig å slå seg ned i puben Hugleik og ta imot det som kommer, presentert av Gabriel Fliflet
som er underholdning nok i seg selv. Han disker opp med overraskelser, og har en måte å
snakke til publikum som bare må oppleves. Humor og varme, han setter sammen ord i
setninger på en måte man aldri har hørt før. I denne puben vil man bare bli. Perler av den
ene artisten etter den andre som i den intime stemningen blir mye mer personlige og
fortrolige med sitt publikum enn fra en scene. De gir små perler fra sine reportoar sydd
sammen i Gabriel sin regi. Vi får Emilia Amper, dronningen av nykkelharpan og Ulrika Bodén
med sin folkevisegruppe. Begge från Sverige. Å som vi elsker svensk folkemusikk på
Førdefestivalen! Svenske sommerblomster og det nydelige syngende språket…..vi rusler
lykkelig hjem hele veien til campingplassen.

NOMADIC VOICES - på taket av Sogn og Fjordane kunstmuseum
Det er ikke alltid man liker ting man aldri har hørt før. Gjenkjenning er viktig i veien til hjertet
følelsesmessig. Men dette er unntaket som bekrefter regelen. Dette har vi aldri hørt. Det var
likevel bare å lukke øynene og nyte. Ta imot salmebalsamen. Møte mellom et lite mannskor
fra Sardinia Italia og to mongolske musikere. Vakre variasjoner over harmoniske toner med
uvante lyder innimellom. Munnharperesonnansesang og fuglestrupeklanger over stort sett
det vakre nesten gregorianske uttrykket til det italienske mannskoret.

Vi reiser hjem. Vi kan ingen flere superlativer. Ord kan ikke beskrive alt.

TAKK FOR OSS FOR DENNE GANG!

