Førdefestivalen 2009 ………
en drøm fra start til slut –

Tashi Lhunpo Monastery fra Tibet

World voices var creme fraiche for øregangene.
Sol fra morgen til morgen med 28 gr kl 24.
Masser av glade artister og publikummer.
Vi er egentlig ikke særlig optatt av festivalprogrammet, nogen leser det først på vejen over
fjellet. Vi stoler på ”festivalen”, der har måske været nogle enkelte ”mis” i løbet af de 20 år
og vi kan være uenig i nogle valg, men der har aldrig været en dårlig festival.
Jeg er vanligvis ikke så begejstret for vokal, det virker nogen gange som om mit øre er lidt for
godt??? På denne festival hørte jeg ikke èn mislyd og er nu helt sikker på at stemmen kan
”stemmes” renere end instrumenter!
A Filetta er mine favoritter som i 1995.
De 7 sangere fra Korsika står tæt sammen i en lille halvcirkel med den ene hånd på naboens
ryg og den anden hånd over øret. De har en særpreget, spændende måde at synge på, er
utrolig finstemte. Repertoiret består av nykomponert musik og 1400-tals korsikansk
kirkemusik.
Inderligt, stærkt og intenst, nærmest magisk.
Eva Quartet fra Bulgaria har alle baggrund fra ”Le Mystère des Voix Bulgares”, da ved vel
alle i IFIN hvad vi snakker om. Røtter i den tradisjonelle sang som vi hører i Koprivsthitsa.
I tillæg sang de kirkemusik og nykomponert musik. Eva Quartet holdt kurs under festivalen
og til slut sang de med kursdeltagerne fra scenen. Det var nok ikke ”hvem som helst” som
havde meldt sig på kurs for det var utrolig godt gjort, jeg blev ganske rørt.
Genticorum fra Quebec charmerte oss helt i senk… På Pikant hvor der ikke er èn mm
mellem artister og publikum var det bare herligt. I programmet står ”trioen står klar til å
forføre publikum med sin uimodståelige fransk-kanadiske musikk” og det gjorde de. De
spilte fele, fløyte, norsk munnharpe, bass og fotperkusjon! Deres 3 stemmige sang var bare
lekker.

I Quebec spiller de til dans, type ”Squaredans med caller” – synd at festivalen ikke benyttede
sig af det, vi er så mange som har lyst til at danse andet end norsk.
Gjermund Larsen, Berit Opheim Versto og Det Norske Solistkor.
Det var ikke overraskende at de 2 solister var i Førde, jeg gik ene og alene på koncerten på
grund af dem, men Det Norske Solistkor?! De sang en suite komponert af felespilleren
Gjermund Larsen med Berit Opheim Versto som nydelig solist, norske folketoner og
nykomponert musikk av Eivind Buene. Dette var utrolig flot, næsten unaturlig samstemt, jeg
mærkede tydeligt at det er folkemusikken som står mit hjerte nærmest. Når koret begyndte
med at sætte sin stemmegaffel til hovedet og iPod på øret lurte jeg lidt på om det var en
parodi eller ….
Tashi Lhunpo Monastery fra Tibet. Klosteret ligger i India hvor de tibetanske munkene i
eksil prøver at ta vare på og føre videre hellige ritualer og tradisjonell kultur, dans og musikk
fra Tibet. De spillede på spændende blåseinstrumenter og dansede rituelle danse i flotte
farverige kostymer. De lyste opp i Førde med sine klær i nydelige, varme rød/gule farver.
Som altid kunne jeg fortsætte i det uendelige Triakel og Nyckelharporkestern fra Sverige,
Egshiglen med strubesang fra Mongolia, Frikar fra Norge, Black Umfolosi 5 fra Zimbabwe,
Jivan Gasparyan med duduk fra Armenia, Sver fra Norge, dans fra Transylvania, Salsa fra
Cuba, halling/break/capoeira… og så alle de jeg ikke fik opleve pga parallell koncerter…..
Gallakonserten var speciel varm og fin . Som altid var det morsomme og meget dygtige
programledere – i år Finn Tokvam og Halvor Folgerø. Det som var nyt eller egentlig fra de
gode gamle Førdefestival dage var at Indre Sunnfjord spelemannslag afsluttede, mens
kveldens artister kom syngende og spillende ind på scenen. Det føles godt at gøre lidt ekstra
stas af artisterne og ”afslutning” føles godt for alle.
Vi ses i Førde juli 2010!!!???
Kari Kvisselien, fotograf (Lågen IFK)
Susanne Pihl, skribent (Lågen IFK)

