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CD’er, Bokomtaler
Vise-Nyheter
Stor Vise-X
Viseklubbene i Norge

Kulturforbundet
Kulturarbeidernes egen fagforening
Ø Kulturpolitisk og kulturfaglig aktiv organisasjon for alle yrkesgrupper i kulturskoler og beslektede fagområder
Ø Tillitsvalgte i kommuner, fylker og institusjoner gjennom
DELTA
Ø 11 servicekontorer i DELTA tar seg av lønns- og tariffsaker
Ø Gunstig kontingent - fradragsberettiget inntil kr 3600 pr år
Ø Gunstige frivillige forsikringer gjennom Gjensidige og YSmedlemsfordeler
Ø Landets gunstigste verdisak- og instrumentforsikring
Ø Gratis studentmedlemskap
Ø Svært gode stipendordninger inntil 15 000 pr år
Ø KULTMAG gratis til medlemmene

Alle nye medlemmer i 2009 får boka
”Kultur former framtida” GRATIS
Boka som er utgitt av Kulturforbundet presenterer kulturens betydning for helse, læring, identitet og næringsutvikling, og er basert på omfattende forskningsresultater
fra inn og utland. Gode argumenter for hvorfor en bør
satse mer på kultur. Fås kjøpt på vår nettside.
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Les mer om oss, kulturnyheter, faglige ressurssider,
aktuelle lenker, medlemsfordeler og innmelding på

www.kulturforbundet.no
Kulturforbundet er tilsluttet YS og DELTA, et partipolitisk
uavhengig forbund med over 62 000 medlemmer

Av innholdet i nr. 3:
Visefronten – nyhetsticker fra vise-Norge
Gitar-ekstra: 10 minutter om gitaren
Gitarkurs: Online, på egen maskin og med bøker
Viseforums sommerkurs
G-strengen med X-ord og Quiz
Dingsguiden: Boss CD-opptaker
Bøker, CD’er: Masse omtaler
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida: Bjørn VinjesTaylor K22gitar laget med flamme-koa.

Redaksjonelt
Bladet har nå kommet ut tre ganger. De to første ble en slags prøvenumre, nå
håper vi å ha funnet en form vi kan jobbe videre med. Hver gang har vi et emne vi
fokuserer litt ekstra på. Denne gang er det gitaren, et instrument en og annen vise
sanger ser ut til å ha et forhold til.
Nytt denne gang: Visefronten er en spalte med nyhetsnotiser fra vise-Norge.
G-strengen er en mer «lødig» side med redaktørens hjemmesnekrede Vise-kryssord
(første gangs forsøk) for dem som ellers blir sittende og kjede seg ihjel på fjellet, og en
ny Vise-Quiz. Dere kan vel heller ikke unngå å merke det flotte fargebilaget for Førde
festivalen som i år fyller 20. Dette er en kulturfestival
helt etter vår smak, og vi syns det er ekstra hyggelig at de
har valgt viser.no som en profileringskanal i år.
Mer på nettet: Som de fleste andre trykte medier, har
viser.no et begrenset sidetall (bl.a for at vi ikke skal koste
en formue), og det fører til at vi ikke alltid får med hele
stoffmengden. Noen ganger korter vi ned teksten eller
dropper artikler, mens du kan lese det hele på nettsidene
– der koster det ikke ekstra! Se etter nett-henvisninga
uviser.no, så vet du at det fins mer tekst på nettet. Send
gjerne melding om det er stoff du savner. 			
						
Øyvind Rauset
viser.no
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Visefronten

Kultursalong i
Elverum
Kultursalongen føyer
seg inn i rekken av en
firehundreårig europeisk
salongtradisjon, og er et
nyetablert kulturforetak
åpnet 7. februar 2009 på
Schulstad Østre i Hernes, Elverum. Salongvertinne og driver er Snefrid
Reutz-Håkenstad, musikk- og lærerutdannet,
med lang fartstid innenfor skole, kulturskole,
kirke og frivillig kulturliv.
Kultursalongen tilbyr
kulturopplevelser innenfor
alle kunstarter og for alle
aldersammensetninger, men
ønsker i særlig grad å gi hedmarkslitteraturen, poesien,
filosofien og visetradisjonen
oppmerksomhet der det føles
naturlig. Som kulturell møteplass, skal salongen bidra til
å ivareta, styrke og videreutvikle den lokale kulturarven
i Hedmark, og tilrettelegge
for en samspillarena mel-

Visefronten

lom profesjonelle og gode
amatørkrefter. Ikke minst
ønsker salongen å trekke
unge talenter fram i lyset,
og samarbeide med skole,
kulturskole, frivillige lag og
organisasjoner. Les mer på
kultursalongen.com.

Visefestival
i Halden

Østfolds visemiljø
ekspanderer

Viser.no har fått henvendelse fra en gjeng i
Halden som planlegger
visefestival med åpning
i 2010.

Vi regner med å ha mer stoff
om salongfestivalen i neste
nummer.

Siv Langøy, en av initiativtakerne, forteller at nærings
drivende i Fredriksten
festning og andre kulturinteresserte har bedt om hjelp
til å etablere en visefestival i
festninga. Fredriksten Festning er en fantastisk ramme
for slike arrangementer.
De har allerede etablert et
interimsstyre og arbeider nå
med profil og annen planlegging. Det de er enige om
er at det skal bli en nordisk
visefestival, og dermed vekt
på nordiske artister. Det
skal ikke satses på de store
meganavn, men på dem som
arbeider med å holde den
brede nordiske visetradisjonen i live. Stikkord er kvalitet
og mangfold fremfor kjendisfaktor. Fredriksten Nordiske
Visefestival vil se dagens lys
siste helga i mai 2010. Norsk
Viseforum ønsker lykke til!

Enda en ny viseklubb har
sett dagens lys. Sarpsborg
viseklubb er nå i gang. Det
er Heidi Grimseths trio som
har tatt initiativet til klubben. Første arangement var
19. mars og de er i gang
med oppbyggingen. Besøk
dem gjerne og spill på åpen
scene. Her finner du mer
om dem: www.sarpsborgviseklubb.net.

Kunst og Kaos i
Brønnøysund
Enda et tilskudd til vise
verdenen er Kunst og
Kaos i Brønnøysund.
De arrangerer konserter
og kvelder i egen regi og i
samarbeid med kulturskole,
jazzklubb og andre uavhengige aktører. Kunst og Kaos
har meldt seg in i Norsk Viseforum for å formidle viser på
Sør-Helgeland. Her er mer
info om dem: www.myspace.
com/kunstogkaos
Vi hilser veksten i Nordnorge
med glede!

VISER.NO

Tanta til Josefine
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Tanta til Josefine bor i Lillehammer. Vi snakker om Josefine visescene i Oslo, som
nå har fått ei tante i Lillehammer. Den nye visescenen har
allerede hatt premiere og har
laget et spennende program
for resten av året. 16. april er
Tonje Unstad der. Du finner
dem på lillehammerbryggeri.no.
viser.no

Visekurs i Danmark
12.–16. august arrangerer
Visens Venner Danmark
og NordVisa visekurs i
Danmark. Kurslærere er bl.a.
Alex Sundstrøm og Susanne
Dyhr. For info og påmelding:
www.vraahojskole.dk.

Låtskriverseminar
for kvinner
Andelen norske kvinnelige låtskrivere som spilles
på radio er langt under
andelen for menn. Dette
ønsker NOPA og GramArt
å gjøre noe med.
Hilde Wahl (GramArt) og Anniken Paulsen (NOPA), vil på
vegne av foreningene sette
et ekstra fokus på norske
låtskrivere som er kvinner, inspirere og skape et sterkere
nettverk. De inviterer derfor til
låtskriverseminar for kvinner.
STED:  Fausko Skystasjon,
Hemsedal 27.–29. April 09.
Kursholder:  Ina Wroldsen
og Kari Iveland.

Antall deltagere: 12 plasser,
fordeles likt på NOPA og
GramArt. Du må altså være
med i en av organisasjonene.
Ina Wroldsen er en av våre
største internasjonale låtskrivere, som skriver radiohits
for andre artister. Hun har sin
unge alder til tross, 63 låter
plassert hos artister som bl.a.
amerikanske Pussycat Dolls
og engelske Leona Lewis og
the Saturdays. Ina jobber i
dag i London, hvor hun daglig samarbeider med toppprodusenter og artister.
Kari Iveland har lang erfaring
som tekstforfatter og vokalist, og har bl.a. gitt ut boken
«Sangeren» hvor hun tar for
seg vokalteknikk, tekstforståelse og teksttolkning.
Alle dagene vil det legges
opp til en kombinasjon av
undervisning etterfulgt av
workshops i grupper, hvor Ina
og Kari vil være tilgjengelig,
komme med tips og innspill til
forbedring.
Ønsket er at alle deltagere
vil komme derifra inspirert
og med et større nettverk
og tyngre verktøykasse som
kan gi et løft for kvinnelige
låtskrivere i Norge!
Nopa- og Gramart-medlemmer kan søke plass ved å
sende mail til sine respektive
organisasjoner.
Flott av NOPA og Gramart,
vi får håpe andre griper
hansken og lager noe slikt for
dem som ikke er med der!
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10 minutter om gitaren
Vi går og drasser den rundt på visekvelder, mange kan spille minst tre
grep, vi har alle et forhold til den. Hva er det egentlig med dette instrumentet som gir det en så unik posisjon i populærmusikken? Med gitarens
dominans snakker vi nyere dato: de siste 50–100 år. Bellman brukte den
ikke. Harpe, lutt, citrin – en rekke strengeleiker er blitt brukt til å akkompagnere sang opp gjennom historien, men nå har verden altså landet på
gitaren. Vi ba Amund Bjøness, leder i Nye Skalder og lærer på gitarskolen Onlinegitar.no, om å skrive noen ord om universalharpen som ingen
kommer unna.
Amund Bjønness

Gitaren slik vi kjenner instrumentet idag,
har utgangspunkt i den spanske gitaren
(guitarra). Her var instrumentet kjent i
middelalderen, og det ble spredt til andre
deler av Europa på 15 og 1600-tallet.
Instrumentet hadde før dette utviklet seg
fra den arabiske lutten, og det kan tenkes
at det er den indiske sitaren som er det
egentlige utgangspunktet for instrumen
tets lange vandring.
Går man langt nok tilbake, er instrumen
tene imidlertid veldig ulike dagens gitarer.
Derfor er det greit å holde seg til Spania
som gitarens fødeland, fordi det var der
instrumentet ble til det vi kjenner det som
idag.
Fra den spanske gitaren har instrumentet
utviklet seg til mange ulike varianter, stør
relser og former. Den klassiske gitaren er
et annet navn, og den ble brukt og brukes
til kunstmusikk. Samme gitar kalles ofte
“nylonstrenger”, utifra strengenes mate
riale. (I begynnelsen ble strengene laget av
kattetarmer.) I Spania brukes den naturlig
nok også til bl.a. flamenco-musikk.
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Stål, nylon og el
Det er vanlig å slille melom tre hovedty
per, nemlig stålstrenger/westerngitar,
nylonstrenger/klassisk gitar og elgitar.
Innenfor minst to av typene har det vært
en kontinuerlig utvikling, oftest i nær
sammenheng med utviklingen av de ulike
musikkstilene gitarene ble brukt i.
Man satte etterhvert stålstrenger på den
og fikk dermed en kraftigere lyd. På
1800-tallet var disse gitarene ganske små,
og det var også i stor grad et soloinstru
ment. Etterhvert som det ble mer vanlig
å spille i band/ensembler, vokste ønsket
om større lydvolum fra gitaren. I 1916 ble
dreadnought-gitaren første gang laget.
Navnet kommer fra et engelsk skip, da
formen kunne likne. Dette er den typiske
westerngitaren, med stor, avlang resonan
skasse, som gav en kraftig klang med mer
bass enn før. Nå var gitarlyden kraftig nok
til at den kunne høres sammen med andre
instrumenter i et band.

en klang med mindre bass og mer mellom
tone. Mange folkgitarer har formen til
den klassiske spanske, men er laget for
stålstrenger.
	I ekte amerikansk ånd laget man også
jumbogitaren, dette er den største av alle
ordinære kassegitarformer.
På 30-tallet spilte gitarister med stor
band, og man så etter en måte å forsterke
lyden på slik at gitaren kunne høres gjen
nom de kraftige blåserne. Det ble ekspre
mentert med å sette magnetiske pickuper
på jazzgitarer, men det var ikke før på slut
ten av 40- tallet at halvakustiske elgitarer
kom i salg. Gibson ES-175 var en av disse.

Norske gitarer
Det må nevnes at det ikke nødvendigvis
var disse to kjente fabrikkene som var
først ute. Liknende gitarer ble laget andre
steder, blant annet i Sarpsborg av Nils
Robert Nilsen. Gitaren hans het «Nilsen

Nilsen-gitaren
Det er ikke umulig at Norge var
først ute med plankegitaren! Nilsens System i Sarpsborg begynte
å selge en serieprodusert el-gitar
i mars 1950, noen uker før den
første Fender-gitaren (Esquire,
senere Telecaster) kom i salg.
Det var radioingeniør Nils Robert
Nilsen som hadde fått idéen til dette
nye elektroakustiske instrumentet uten
klangbunn, med en regulator for å stille
inn tonekvaliteten. Prototypen ble laget
allerede i 1947.

Den legendariske Robert Normann bidro
til lanseringen, og gitaren ble også solgt
i Sverige under navnet «Plankan», til
en pris av 295 svenske kroner, som på
den tiden tillsvarte godt over 350 nor
ske. Gitaren ble produsert fram til 1952, i
tilsammen over 500 eksemplarer.

Mange foretrakk allikevel den litt mindre
gitaren, ofte kalt folkgitaren, fordi denne
passet svært godt til fingerspill, og hadde
viser.no

De rene elgitarene uten resonanskasse
kom i salg på begynnelsen av 50-tallet. De
to mest kjente er Fender Telecaster i 1950
(som het Esquire i de første årene) og Gibson Les Paul i 1952. Les Paul selv var både
stor «popstjerne» og en dyktig oppfinner,
og han samarbeidet med Gibson i fremstil
lingen av denne gitaren.

(Bilder hentet fra robertnormann.no).
viser.no
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gitaren», og den ble produsert i ca 500
eksemplarer fra 1949 til 1952. Det var en
ren plankegitar, lik Fenders Telecaster.
Nilsen var radiotekniker, og fant selv
opp den magnetiske pickupen som satt
på gitaren, og fikk patent på den. Gitaren
var i massiv mahogny, med gjennomgå
ende hals for å få best mulig etterklang
(sustain). Gitaren kom i serieproduksjon
en drøy måned før Telecasteren! Desig
net var stilig, og kunne likne litt på både
Telecaster og Les Paul. Robert Normann
spilte på en Nilsengitar.

Gitar-ekstra
lysere klang, med klar diskant og moderat
bass. Rosentre gir noe mer bass. Ellers
brukes også lønn, blant annet i Gibsons
Jumbogitarer. Koa er et av de mer ekso
tiske treslagene som brukes, og regnes for
eksklusivt.

Nyere norsk:
Strand
Kremen av ny norsk
gitarproduksjon,
Strand-gitaren fra
Jørpeland. Her med
Modell 0014.

I gripebrettet brukes ofte rosentre eller
ibenholt. Det siste regnes av mange som
det aller beste, og sees oftest på de dyrere
modellene, bl.a Martin D-28. Ibenholt er
et ekstremt hardt treverk – det ser også
veldig flott ut på gitaren! Men rosentre fin
nes også på mange gode gitarer.

Historien viser imidler
tid hvem som hadde
resurrsene og markeds
føringsapparatet til å
gjøre sine gitarmodeller
til «standarder».
En annen norsk gitar
produsent var Skau,
som laget både kassegi
tarer og halvakustiske
gitarer på 50- og 60-tal
let. Det svenske mer
ket Hagstrøm hadde
fabrikk på Ammerud
utenfor Oslo, og her ble
det produsert gitarer
fra 1947 til 1962. Det
var importforbud av mange varer de første
årene etter krigen, deriblant gitarer. Dette
er en viktig grunn til at det ble laget så
mange gitarer i Norge i den perioden.
En av de nye, svært kvalitetsbevisste nor
ske produsentene i vår tid heter Strand
Guitars. De holder til på Jørpeland
utenfor Stavanger, og lager ekstremt gode
gitarer. Det er et lite firma, og har lange
ventetider på sine instrumenter.

8

altså er formet som en x. Dette regnes som
svært bra, og skal gi god klang.
***
Det siste, som har aller størst betydning
for hvordan gitaren låter, hva kan nå det
være? Mitt tips (tatt helt ut fra luften), er
personen som trakterer instrumentet. Er
du dyktig, kan du få det meste (også dår
lige gitarer) til å låte fint.
Men det skader absolutt ikke å ha en gitar
som spiller på lag…		
n

Det beste er at gitaren er i heltre, dvs. ikke
laminat. Helt tre resonerer noe mer natur
lig og gir bedre klang. Nå har de aller
fleste gitarer heltre i lokket, også mange
av dem som koster ned mot ca. 2.000 kr.
For å få en gitar med heltre i hele kroppen,
må man ofte ut med 10.000 eller mer.
Det er imidlertid sånn at mesteparten av
lyden kommer fra lokket. Det fins mange
gode gitarer med solid lokk og med delvis
laminering, fra rundt 4.000 og oppover.
Kjente merker i denne kategorien er Seagull, Cort, Washburn, Martin, Takamine
og mange flere.

Treverk
Her må jeg nøye meg med å omtale stål
strengsgitarer, siden det er slike jeg selv
spiller på. Treverket gitaren er laget av, er
med og påvirker klangen. På stålstrengere
er det vanlig å bruke gran i lokket, fordi
gran vokser sent og gir et hardt trevirke,
og også fin klang.
I kroppen brukes som oftest mahogny el
ler rosentre. Mahogny gir ofte en litt
viser.no

Utvalget av tre er også viktig. Det er bedre
med en gitar i godt laminat enn en med
dårlig heltre! I klassen fra rundt 10.000
og oppover finnes det kjente merker som
bl.a Taylor, Gibson, Guild, Martin og
Larrivee. En av de mindre fabrikkene er
Nord-Irske Lowden, et merke som har
mange tilhengere.
Konstruksjonen er selvfølgelig også viktig
for tonen. Som mange andre instrumenter
har også gitaren såkalte tonebjelker. Disse
er festet inni gitarkroppen, og mest av
gjørene er de som er limt på under lokket.
Mange gitarer har såkalt X-bracing, der de
viser.no
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Gitarkurs på nett og som program
Gitar, ja. Hmmm – hvordan lære seg et nytt instrument man har sett alle andre bruke men ikke skjønner filla av sjøl? Joda, jeg prøvde en gang, i forrige
århundre. Skaffet meg Lillebjørns Gitarbok og satte meg til å lære korder.
Men det var så innmari hardt å trykke ned strengene. Og ikke var det fire av
dem, men seks!
Øyvind Rauset

Etter å ha lært D-dur (den kan jeg ennå)
og forgjeves prøvd å memorere grepene
for A og G ga jeg opp, og måtte konklu
dere at jeg for dum til å spille gitar. Fele
får holde, den har bare fire strenger og
du trenger ikke spille på mer en maks tre
av dem samtidig. Seinere har jeg fått vite
at gitaren jeg sleit med, var beregnet på
nylonstrenger men hadde stål, så det var
grunnen til tungspiltheten.
Så kanskje på tide å prøve igjen? Lille
bjørns legendariske gitarbok er siden blitt
supplert med hans Gitartime på DVD, og
det hadde vært til hjelp å se noen spille før
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du setter ned fingra sjøl. Men anmelderen
vår sitter på det eksemplaret, og jeg kvier
meg for å spørre Bjørn selv om å vise meg
triksene, så jeg satser på andre løsninger.

Online gitarkurs
Viseklubb-kollega Amund Bjønness er
også en opptatt mann, men er faktisk
lærer på en nett-gitarskole, onlinegitar.
no. Jeg gikk inn på deres sider og tok en
titt. Du kan prøvekjøre lærerne med en
videosnutt av hver, og vil du gå videre,
melder du deg på. Det var kult å se norske
gitarister gå langsomt igjennom diverse
måter å spille på, som f.eks hvordan du
setter og flytter grepene. Nærbilder ligger
som bilde-i-bildet så du får sett detaljene.
Et flott tiltak, bare
skjemmet av litt
dårlig lyd – når
de har så proff
videoredigering,
kunne de ha
kosta på seg en
retningsvirkende
mikrofon isteden
for kameramik’en
som får det til å
høres som lyden
Norske gitarister
lærer deg å spille
på onlinegitar.no.
Hittil 156 leksjoner
og nye hver uke.

viser.no

Garagebands «Tom» demonstrerer barregrep mens musikken går. Legg merke til
hvordan tre av strengene dirrer visuelt. Du kan sette ned tempoet om det går for fort,
men da hører du bare gitaren. Klikk på metronomen om rytmen ikke sitter helt.
er på andre siden av rommet. Men dette
er småplukk, vil man lære gitar, er dette et
sted å prøve. De har til nå lagt ut 156 lek
sjoner, og nye kommer hver uke Prisen er
149 i måneden. Du kan selvsagt få tonnevis
med gitartimer gratis på YouTube, men de
er oftest på engelsk og av blandet kvalitet.
Jeg fant også andre norske gitarkurs på
nettet ved å google med bl.a «online gitar
kurs». Også her med varierende kvalitet.
Noen av instruktørene kunne tjent på litt
rettledning fra en produsent, av typen
«smil litt mot kamera av og til, tenk at
eleven (i entall) sitter foran deg, ikke snakk
som til en klasse» osv.

Garageband ’09
Mange bøker kommer nå med DVD ved
siden av, men læreprogrammer på PC har
viser.no

muligheter for pedagogiske tilleggstriks
utover det en ren video kan klare. Sjøl har
jeg Mac (som forbausende mange musike
re), og mangler oversikt over PC-program
mene – men om noen av dere der ute har
erfaringer: Skriv en omtale og send inn!
På mac’en følger det med noe som heter
iLife, med bl.a. studioprogrammet Garage
band. I den nyeste utgaven fra mars 09 er
det også med ni leksjoner i gitar og piano.
Man kan også bestille ekstra leksjoner med
kjente musikere som Sting og John Fogerty
for ca 40 kr stykket, men de var i skrivende
stund ikke kommet til Norge.
Sjøl gikk jeg inn for å prøve de medføl
gende kursvideoene (bare én kommer med
pakka, de andre må lastes ned. Beregn litt
tid, de fyller opp 3-400 MB pr leksjon).
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Kurstimene består av 8-10 minutters
instruksjon på tydelig engelsk med en
instruktør som bare heter Tim (han er
faktisk en musiker fra Chicago, som ble
håndplukket blant mange hundre søkere).
I tillegg er det et menyvalg for «play», og
da spiller læreren igjennom stykket du
nettopp har øvd inn. Videoene er delt inn
i bolker som kan settes i loop for å terpe på
et parti, og du kan sette ned hastigheten
for å få med de små nyansene. Når du har
lært låta, kan du åpne den i innspillingsde
len av Garageband og få opp et vindu med
de andre instrumentene som lydstriper og
et eget spor til deg selv hvor du kan spille
inn via kabel eller mikrofon. Om du blir
fornøyd, kan du lagre resultatet som en
lydfil i waw, MP3 etc. for å plage venner og
kjente med.
(Her må jeg skyte inn at jeg kan styre be
geistringen for Garageband som studiopro
gram. Det er lett å lære, men blir fort litt
snaut når man trenger spesialfunksjoner
som pitsj-korreksjon av enkelttoner, over
siktlig mikser, bruk av eksterne lydmodu
ler etc. Da er Cubase, ProTools eller Logic
å foretrekke. Logic kan dessuten åpne
Garageband-filer. Men slike megaprogram
mer tar også lenger tid å lære.)
På skjermen ligger en rute med en grafisk
framstilling av hvor fingrene plasseres i
forhold til båndene. Du får også med en gi
tarhals som ligger rett vei i forhold til deg
som spiller, og viser de samme prikkene
for fingerplassering, i tillegg til at de stren
gene som klinger, dirrer visuelt. Smart.

Elektrisk også

Apple-strategene har tydlig forstått at
det er elgitar mange vil lære seg, så det
er med noen leksjoner med det også, bl.a
«hardrock kordspilling», med bruk av de
innebygde effektpedalene i programmet.
12 
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Som jeg mistenkte, var det kvinter det gikk
i her – fulle akkorder låter ikke så kult
med en masse vreng i forsterkeren, kvin
ten kommer bedre gjennom lydmuren. En
merker at det ikke bare er gitar vi skal lære
her, men alle de effektene og mulighetene
som følger med programmet. Det blir
en viss distraksjon i dette, i forhold til et
«reint» gitarkurs. Men elgitarlyd utgjøres
jo av mer enn bare instrumentet, så da så.

Har du noen gode
lærebøker for gitar?

Ingen tilbakemelding

Leo Leonhardsen

Eksemplene over er sånt som gir lærings
programmer en fordel framfor rene
videoer. Du får øve i varierende tempo og
kan høre resultatet i sammenhengen. Men
utvalget av lærere og leksjoner blir mindre
enn på nettet.
En fordel for oss sosialt tilbakestående:
Med nett- og PC-basert læring trenger
du ikke engste deg for å dumme deg ut
overfor læreren. Ulempen: Du får ikke
noen tilbakemelding om du spiller galt el
ler holder gitaren feil (utover hva du hører
selv), så vær obs på at slike kurs kan gi deg
uvaner du senere må jobbe for å bli kvitt.

Som gitarlærer har jeg i mange år laget
egne opplegg i mangel av gode lærebøker.
De siste åra har det kommet et variert
utvalg som passer både for selvstudium og
i kurssammenheng. Jeg savner Gitar for
alle av Jørn Simen Øverli fordi den hadde
et stort utvalg av viser, den omfattet alt
fra nybegynnere til viderekomne og den
hadde et pedagogisk grunnlag som var vel
fundert og godt utprøvd. Den ble dessverre
ikke gitt ut i mer enn to opplag. Førsteval
get etter det er Lillebjørn Nilsens Gitarbok. Den er en klassiker som kommer til å
stå i lang tid. Den er omfattende og har en
pedagogisk plattform som gjør at den pas
ser for alle. Omtale på uviser.no.

Og så fins det ingen knapp du kan trykke
på for å få en kvinnelig lærer isteden, om
du blir lei av det politisk korrekte trynet på
skjermen. Nåja, man kan ikke få alt heller.
– Ja, og så var det å finne tid til å øve, da.
Garageband er med i iLife som også inneholder iPhoto, iMovie og iDVD. Pris for iLife:
790,- (om du ikke har en ny maskin, da følger
det med). Fås på Humac og Eplehuset, og på Ap
plestore Norge – http://store.apple.com/no.

+
÷

Meget pedagogisk lagt opp, vinduer med
tablatur, noter og en gitarhals kan slås av og
på. Hastigheten kan settes ned. Deler av
leksjonene kan settes i loop for å repetere
vanskelige partier.
Fins bare på Mac. Ingen visuell tilbake
melding om du gjør feil. Kan ikke erstatte en
menneskelig lærer.
viser.no

Jeg har ofte fått det spørsmålet når jeg har solgt gitar til nybegynnere.
Tja, sier jeg, det finnes mange og ingen er vel helt optimale. Og så begynner tilpasningen til den enkeltes behov og ståsted.

La oss se på hva vi vil at elevene skal lære.
Jeg har elever fra 8 år til voksen alder. Jeg
vil at de skal kunne spille flere sanger i tre
tonearter etter ett år. For eldre elever selv
sagt flere tonearter. Og jeg vil at de skal
kunne noe teori og notelære. Å kunne lese
tabulatur og noter er en selvfølgelig del av
bagasjen de skal ha med seg når de slut
ter hos en pedagog. Da har vi et enklere
grunnlag for å velge læreverk.

Hovedbøker
Jeg har brukt Guitaren av Bruno Simonsen ved siden av andre gitarbøker for å gi
elevene et bedre teoretisk grunnlag. Den
viser.no

har vi også brukt i diverse kulturskoler.
Den får jeg dessverre ikke tak i lengre, og
da er det igjen ut å lete etter gode erstat
ninger. Inntil videre kopierer jeg fra den
utgåtte boka.
Den boka jeg har brukt mest er Tor Solbergs Spill gitar (Norsk Noteservice).
Den har et bra repertoar og en grei
oppbygging. Den svarer også delvis til
min intensjon om hva elevene skal lære
første året. Noen av sangene er ukjente
for yngre elever. Det med gjenkjennbare
sanger er vanskelig. Jeg har tidligere
påstått at kunnskapen om sangrepertoar
er relativt lav blant norske lærere. Mine
elevers kjennskap til sanger er en bekref
telse på det. Ettersom lærerne lærer seg
å bruke den utmerkede sangboka Sang i
Norge vil nok dette rette på seg. Heldig
vis har mange bøker melodiene på CD,
slik at selvstudium forenkles. Jeg kjøpte
Allsangbok for barn og brukte den til å
komplettere øvingsutvalget. Og da ble det
fart i spillinga til elevene.
Spill gitar 2 burde vært slått sammen
med bok 1. Det ville gjøre det billigere for
elevene og boka ville blitt mer komplett
som lærebok. Nå er det svært få som kjø
per bok 2. Disse finnes nå på DVD for selv
studium. Mine 11-åringer som har brukt
Solbergs bok, komplettert med en rekke
tilleggsanger og notelære, kan i dag åpne
13

Gitar-ekstra
mange forskjellige sangbøker og spille på
egenhånd.
Orion Forlag ga i 1996 ut ei bok som het
Gøy med gitar. Det var gøy i begynnel
sen og forferdelig mange sanger i A-dur.
Så noen i D, G, C, og parallellene Am og
Em. For voksne var den grei nok. Men for
barn er ikke den pedagogiske progresjo
nen å anbefale. De som hadde skaffet seg
den måtte bruke mye tilleggslitteratur.
Men sangvalget var mer treffende enn
Solbergs bok.
Gitarboka 1 og 2 av Bjørn Schandy
(Norsk Noteservice) har oppbygging og re
pertoar som egner seg godt for alle aldre.
Gode forklaringer og enkel progresjon.
Det følger med CD for de som vil bruke tid
på å lære seg melodiene. Den gir innfø
ring i tabulatur og fingerspillsteknikker.
Del 1 gir også en enkel innføring i noter.
Repertoarutvalget i disse bøkene er gan
ske bra med mange nyere kjente sanger.
Repertoaret inspirerer elevene. Schandy
har etablert seg som lærebokforfatter også
innen blokkfløyte og keyboard. Han har
også gitt ut lærebok i el-gitar, El-gitar
boka. Denne er også så omfattende at den
også egner seg for akustisk gitar.
Lillebjørn Nilsens Gitarbok er etter snart
40 år fortsatt en ener. Repertoarvalg,
pedagogisk oppbygging og progresjon
imøtekommer mine krav. Se anmeldelse
av den på våre nettsider, viser.no.
Hvis du vil jobbe mer med fingerspill, det
vil man gjerne etter å ha brukt Lillebjørns
bok, så kan jeg anbefale John Renbourns
Fingerstyle Guitar (Mel Bay Publicati
ons Inc.). Den er en unik samling øvelser
i keltiske melodier, åpne stemminger, jazz
teknikker, folk og blues. Den inneholder
i tillegg tre CDer med tre timers grundig
14 
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instruksjon. Hvis jeg
hadde tatt meg tid til
å arbeide meg igjen
nom den, er jeg sikker
på at jeg ville blitt en
god gitarist.
(...Såså!! Red. anm.)
Så kom endelig den
boka jeg har lett etter.
Sølvin Refviks Gitarboka mi (Norsk No
teservice AS). Den har
en grundig innledning
om ulike gitartyper,
stemming, ergonomi,
vedlikehold og for
sterkere. Den inne
holder både akustisk
og el-gitaropplæring.
Med CD. Den har ryt
meøvelser og musikk
teori. Enkle og kjente
sanger med noter og
tabulatur. Men den
har dessverre for
få tekster med bare
besifring. Dermed må
også den kompletteres av læreren.

Lykketroll i fleng, både i Jack Berntsens
inkarnasjon og ut av gitarhullet…
konkurransen, og det er ingen bakdel for
et barns selvfølelse. Omtale av boka kom
mer på viser.no.

Tilleggsbøker
Den tilleggsboka jeg velger i dag er Sven
Lundestads Spill klassisk gitar (Norsk
Notesevice as). Den har det jeg ønsker meg
av teori og enkle øvingsstykker på klassisk
gitar. Den har både enkle og kompliserte
fingerspillsøvelser. Den passer godt for
både barn og voksne. Og det er fint, for
jeg krever som regel at en av foreldrene
er med og lærer når jeg underviser barn.
Nettopp det har vist seg å være morsomt.
Og det gjør det enklere for barnet å huske
leksa. Litt konkurranse mellom foreldre og
barn blir det også. Som regel vinner barnet
viser.no

Vil du spille mer klassisk gitar, så er det
ultimate valget Sven Lundestad og Tore
Solbergs Klassisk gitar (Warner/Chap
pel Music Norway AS). Den leveres med to
CDer. Kan brukes både som selvstudium
og i alt fra begynneropplæring i kultursko
len til videregående. Brukes også ved høg
skoler. Det er den boka jeg koser meg med
så vel i lyse sommernetter som på mørke
vinterkvelder, og om nødvendig midt på
blanke formiddagen.

viser.no

Det finnes også enkle små hefter med noen
få grep og noen sanger med besifring. Jeg
bruker ikke slike i undervisningen, men
til selvstudium kan det være godt nok for
å komme i gang. Det finnes også mange
bøker med oversikt over grep. Hvis du
skal lære å spille gitar kan alle de ovenfor
nevnte bøkene brukes.
Så et hjertesukk til skolene våre.
Vær så snill: Syng et par sanger hver
dag med elevene, ikke bare i musikktimene. Og til musikk og gymnastikkun
dervisningen: Lær barna å danse. Bruk
afrikanske trommer og lær dem rytme. Det
tar så mye tid fra gitaropplæringen når
jeg må ta frem trommene mine for å øve
rytme med barna. 		
n
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2. – 5. juli

Visesmedkurs
Dette er et skrivekurs hvor vi arbeider både med tekst og melodi. Det er
ennå ikke satt opp hvem som skal arbeide
med tekst og litterære teknikker. Leo Le
onhardsen vil arbeide med komposisjonsog arrangementsteknikker og rettigheter.
I løpet av kurset skal vi ha skapt nye viser
og lekt med ulike teknikker. Vi fremfører
gjerne resultatene på egen konsert ved
avslutning av kurset.

SOMMERKURSENE 2009
Sommerskolen i Rauland

Viseforum holder sommerkurs i år som før, men utvider tilbudet og
slår til med en ekstra flott plassering i år: Raulandsakademiet har eget
internat og vi får rikelig god tilgang på øvingsrom. Miljøet på Rauland og
Telemarkstunet passer ypperlig til vår type kurs. Vi tror du kommer til å
trives der, både på grunn av fasilitetene og på grunn av kurslærerne og
kursinnholdet.
All påmelding: Norsk Viseforum, Postboks 440 – Sentrum, 0103 Oslo.
post@viseforum.no – Tlf 22 00 56 30
28. juni – 2. juli

Viseverksted
Kurslærere: Jørn Simen Øverli og
Ruth Wilhelmine Meyer.
Kurset vil vi ha daglig stemmetrening med
R.W.Meyer og ellers vil kurset fordele seg
mellom de to kursholderne.
Det blir visetolking og sceneteknikk,
repertoarkunnskap og visehistorie med
spennende videoer av Edith Piaf, Jaques
Brel og Vysotskij.
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Repertoarkunnskap til bruk for allsang og
leding av allsang.
Kurset fokuserer på både egenutvikling
i forhold til visetolking og inspirasjon til
å utvide eget repertoar. Kurset avsluttes
med en konsert.

• Pris med overnatting
og full pensjon: Kr 4 000,• Påmeldingsfrist: 16. mai.

viser.no

• Pris med overnatting og full pensjon: Kr 3 500,-.
• Påmeldingsfrist: 16 mai.

6. -11. juli

Visetolking og
sceneteknikk
Undertittel:
Visesangeren som yrkesutøver.
Kurslærer er Sture Ekholm.

Vi håper at kurset vil gi deltakerne både
kunstnerisk egenutvikling og bevisst
gjøring i forhold til artistens yrkesrolle.
Kurset avsluttes med konsert 11. juli.

• Pris med overnatting og full pensjon: Kr 4 500,-.
• Påmeldingsfrist: 16. mai.

19. - 22. juli

Kurs for unge nordiske
utøvere under
Prøysenfestivalen
I år prioriterer vi kurset under Prøysenfestivalen for ungdom.
Fjorårets kurs og konsert var så vellykket
at vi velger dette konseptet også i år. Vi in
viterer visesangere under 30 år til å få kurs
i sceneteknikk med Sture Ekholm.
Kurset avsluttes med en konsert som en
del av Prøysenfestivalen.

• Pris: Kr 1 200,-.
• Påmeldingsfrist: 16. mai.

Vi arbeider mye med egenutvikling innen
visetolking. Vi kommer også innom arran
gement på gitar – arbeid med akkompag
nementsteknikker og bruk av lydutstyr.
En del interesserte har etterspurt praktisk
veiledning om booking, bruk av kontrak
ter, skatt på inntekt fra spilling, rettighets
arbeid og lignende. Disse temaene vil vi
legge inn i kurset.

viser.no

Sture Ekholm
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Øyvinds vise-X

Redaktørens første forsøk på å lage kryssord. Ikke sett deg med den hvis alternativet
er å lage ei vise!! Men om du kjeder deg på et tog eller ei hytte og mangler gitaren noen
timer, så kan du jo likegodt kaste bort tida med dette. Tema: Gitar og musikk.
1

2

3

15

4

5

16

22

23

24

47

42

49

68

75

61

60

69

83
90

89

91

96
103 104
113

105
114

106
115

121

116

63

62

I bånn
Brukes til gitarspill
Jordas navn
Til
Ekstrem pianissimo
Sigøynerfolket
Burde Bellmanmuseet
hete (syns jeg...)
Narre
Engelsk artist
Nummer
Ikke i studio, men ....
Bergensband
(fra 70-tallet til nå)
Krusedull
Spille
Forfatterfamilie
Kjent norsk gruppe
Drammens Tidende
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64

39

56

57

65

71

72
78

80

79

35 Teknostil & indisk
ferieby
36 Gresk krigsgud
38 Til London med Ryan...
(vanskelig??)
40 Fjellskrent
41 Intervall
43 Dyktig visesanger
46 Gruppe & musikknettavis
50 Under finanskrisen får
musikerne det
51 Besitte
52 Blakk som fanten
53 Noregs Ungdomslag
54 .... Karoline Knutsen
55 Gitarmerke
58 Jevn summing
59 Musikkoperatørene
61 Akk & ..

88

101 102
109

108
117

81

95
100

107

66

73

87

94

99

122

Vanrett

38

51

86

98

21

45

55

93

97

20

28

27

44

85
92

14

37

77
84

13

33

70

76

82

12

19

50

59
67

26

54

58

11

32

43

53

74

10

36
41

48

52

29
30
31
33
34

25
31

35
40

46

9

8

18

30
34

22
24
25
27
28

7

17

29

1
4
10
15
16
17
18

6

118

119

123

63 Europeisk forsknings
sentrum (hvor de også
lanserte World Wide
Web)
65 Miljøvennlig
67 Gitarprodusent
70 Moderne
71 Klasse
73 Ustemt
74 Ivaretar rettigheter
76 Blåseinstr.
77 Bruke øynene
78 Fylt opp
82 I reklamebyrå
84 Arm på elgitar
86 Lyd fra et horn
87 «Baby-gitar»
89 Utenriksdep.
90 Morsom (sv.)
92 Soloparti & musikk
butikk

110 111

112

120
124

93 Bør finnes på gitaren
95 Indisk strenge
instrument
96 Olympiadevise
98 .. - Re - Mi
99 Ballklubb
100 E-moll
101 Halvparten av latter
103 Jazzlabel
105 Anta
107 Populær felespiller
109 Tromme
113 Slange
115 Tilbakeholden
117 Elv i Oslo
120 Nettadresse
121 Lager rim
122 Stemt i kammertone
123 Spesiell gitarstemming
124 Refreng

viser.no

Nye Skalders

Loddrett
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
20
21
23
24
26
30
31
32
33
35
37
39
40
42
44
45
46
47
48
49
56
57
59
60
61
62
64

Jazzfamilie
Toneart
Viseklubb
Pianissimo
Hjørne
Klang
Musikkstil & mod. ungdoms
kultur
Pram som seilte over Atlanteren
Popmusikk for enslige
Grimase
Eventyrfigur
Skynde seg
A-moll
Øltønne
Sløy musikkstil
Skrev og sang «Graveyard
Paradise»
Musikk-managementbyrå (no.)
Der Sæmund var sjef (nei ikke
Mai!)
Sosialistisk
Niesen til tanta
Kan gitar også kalles
Fagorganiasjon
Hamar Arbeiderblad
Der notene står
«Jag älskar det sköna, men .....
ennu mer»
Treslag og sted
Gitarfasong-betegnelse
Stillhet
Hyl
Ritardando
Fødselssmerter
Langsomt musikkstykke
Album av Michael Jackson
(1987)
Babylonsk månegud
Stor og langsom
Pers. pronomen
Garnklumpen
Grep
Bellman-figur
Lager sologitarister ofte på
scenen
Vise-Norges fellesorganisasjon
Nr. 1
Nettopp skrudd strengene

viser.no

vise-quiz

På Nye Skalder lager Amund og Øyvind av og til
en Vise-quiz som tilleggsunderholdning på Åpen
scene-kveldene. Her noen få av spørsmåla fra i høst
– test din visekunnskap!
1 Hvem ga ut LP’n «Glimmande Nymf» med Bellmansanger?
2 Hva het første gruppa Lillebjørn Nilsen ga ut plate
med?
3 Hva heter Jan Eggums nye CD? Og hvorfor tar han
spillepause våren 2009?
4 Hva het Folques andre LP?
5 En kjent visesanger produserte de to første Folqueplatene. Hvem?
6 Hvem kunne ikke kjøre Påsje’n uten å kræsje’n?
7 Og hvem skrev låta?
8 Tittelen på første LP’n til Stein Ove Berg?
9 Hvilket band kom aldri til Royal Albert Hall?
10 En kjent dikter skrev åpningsdiktet til Soria Moria i
februar 1928. Hvem?

Riktige svar på side 39...

66
68
69
72
74
75
79
80
81
83
85
88
90
91
93
94

Sier mø (uffda...)
Bergens Tidende
UnderVerk
Svensk visedikter
Børretzen & fotballklubb
Feste
Politisk korrekt
Kvinnenavn
Viktig når du synger
Kordrekke
Bråk & festival
Tidsangivelse
Viseklubb på østlandet
Svensk kvartett
Skikkelig gammel visedikter

96 Norsk forfatter
97 Norsk populærmusiker-org.
102 Anonyme Avholdsfolk
104 Bedrift på nett
106 Del av spillejobb
108 Elte
110 Hinder
111 Er de fleste gitarer laget av
112 ... Prøysen (KAN det bli
vanskeligere?)
114 Musikkdistribusjon
116 Aksjeselskap
118 Annonse (eng.)
119 Gripe
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Vinter-visekveld i Fredrikshald…
Det var med ikke små forventninger vi ankom fra Tigerstaden om
ettermiddagen 23. januar for å
oppleve en av våre nyeste viseklubber i grensebyen Halden, bare et
kanapékast fra svenskegrensa.
Øyvind Rauset

Det første syn som møtte oss da vi steg
av toget, den staselige Fredriksten festning
med sine flombelyste bastioner, tok nesten
pusten fra oss og satte definitivt stemnin
gen for kvelden.
Anledningen for reisen var at Viser.
no’s utskremte ble med på lasset da
Amund Bjønness fra Nye Skalder skulle
ha sin første konsert i Halden. Byen het i
gamle dager «Fredrikshald», og det var her
salige Bellman søkte tilflukt da han som
fersk ung låtskriver måtte rømme fra kre
ditorene, og det var med en viss ærefrykt
vi steg ned i den mangehunde år gamle
steinkjelleren som huser Dickens Restau
rant hvor Haldens Viseklubb vanligvis
holder til.
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Og hvilken hule! Man smyger seg ned
gjennom en labyrint mellom hvitkalkede
murer så tykke at de kunne overlevd ti
svenske bataljoner (noe de antakelig også
gjorde). Innerst i det intime lokalet, mel
lom tykke trebord og ditto søyler, var det
en liten scene. Man fant seg fort til rette
og fikk tid til et utsøkt måltid før kveldens
publikum begynte å innta bordene rundt.
Norske visekunstnere er vanligvis ikke
bortskjemt med et stort publikum, men her
strømmet det på – desto mer overraskende
ettersom det på samme dag også foregikk
en annen visekonsert i byen. Arrangørene
på sin side forsikret at det vanligvis var en
enda fullere...
Amund Bjønness’ konsert kan jeg
ikke si for mye om, da jeg ikke er upartisk
men bidrar på fele under noen av sangene
hans. Jeg får nøye meg med å nevne at de
lavmælte melodiøse balladene hans så ut
til å falle i god jord, og det hjalp ytterligere
på lydbildet at Solveig Nyberg akkompag
nerte smakfullt på elpiano og bidro med
nydelige annenstemmer. Hun er for øvrig
selv en spennende låtskriver, med hoved
vekt på jazz.

Fotos: Øyvind Rauset

Takk til Gunn Heidi Larsen som gjør en
flott innsats som leder for denne klub
ben, og alle de andre vi fikk møte på en
visekveld som går inn i klipp-boka som
høyst minneverdig!
				

Etter konserten var det Åpen mik,
og her sto overraskelsene i kø for oss
utenbys lyttere. Kyndig loset av kvel
dens visevert Siv Langøy fikk vi sma
kebiter av musikerne fra Halden og
indre Østfold: 19 år gamle Christian
Wroldsen sang «Old Man River»
med skikkelig malmfull bassrøst,
Terje Hansen sang artige ballader
med flotte melodier, og entertaine
ren Sissel Kvambe dro til med to
meget vågede sanger som nesten
fikk taket til å lette blant publikum.
Banjo-fantomet Rino Silden var også
kommet over fra Sarpsborg, og ble
med sammen med Amund og under
tegnede på «Danse Impossible».
viser.no

uviser.no
Christian Wroldsen
imponerte med
«Old Man River».

viser.no
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Spelt – viseklubben i Tromsø
Spelt kom i gang høsten 2006, etter et initiativ fra ildsjela Anne Grete
Seljebakk i Troms Musikkråd. Hun kontaktet aktive visesangere som Geir
Stenersen, Jan Arvid Johansen og Ragnar Olsen, som knyttet trådene
tilbake til tidligere visescener som hadde vært i byen.
Ragnar Olsen

Konseptet var, og er fortsatt, det samme
som de har på Josefine og Nye Skalder,
med en hovedartist som holder på en
times tid, og deretter åpen scene. I star
ten opptrådte hovedartistene på Spelt for
symbolsk betaling, men vi fikk presentert
visesangere på høyt nivå. De fleste fra
Nord-Norge, og mange av dem ukjente
utenfor sine nærområder. For eksempel
var Ivar Thomassen vår første hovedartist,
en eminent tekstforfatter og komponist
som er godt kjent i Finnmark, men hadde
sin tromsødebut på Spelt.
I tillegg til de vanlige Spelt-kveldene
i den lille baren var klubben vertskap for
Rikskonsertenes turnéer med ”veteran mø
ter fersking”, og hadde fulle hus på «StorSkarven» med Jan Eggum/Tonje Unstad
og Lars Bremnes/Annar By.
Den åpne scenen hadde fra starten av
god oppslutning, og klubben har jobbet
aktivt spesielt for å lokke unge folk til å
komme med bidrag. Det er et langsiktig
arbeid som vi nå ser har gitt stadig bedre
respons.
Fra høsten 2008 gikk Spelt inn i en ny
epoke. Vi flyttet visekveldene fra tirsdag
til søndag, og byttet Skarven Bar med
«hovedscenen» i Vertshuset Skarven. Det
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viste seg å være et godt valg: Søndagen ser
ut til å passe bedre. Det er mer plass til
publikum, større scenerom for artistene
og bedre arbeidsforhold for våre proffe og
idealistiske lydfolk.
Nå er vårsemesteret 2009 godt i gang,
og Spelt har for første gang et ferdig pro
gram som rekker helt fram til sommerferi
en. Det er distribuert på nettsidene våre og
mer handfast i form av en lekker trykksak.
Se programmet på nettsidene – http://
www.viseklubbenspelt.no!
Om vi skal oppsummere den to-og-ethalvt-årige historia til visekluben Spelt, tør
vi si at vi er blitt en ganske så profesjonell
arrangør-klubb, som streber etter kvalitet
i alle ledd – kunstnerisk, organisatorisk
og teknisk. Samtidig legger vi stor vekt på
den åpne scenen, hvor vi hele tida ønsker
nye stemmer velkommen. Den som melder
seg som bidragsyter, kommer gratis inn på
Spelt-kveldene.
Allsangen er satt i system ved at vi
har engasjert Anne Nymo Trulsen (kjent
bl.a. som vokalist i Hekla Stålstrenga) som
allsang-general. Hun har som oppgave å
plukke ut sanger til hver spelt-kveld, og
lede publikum trygt gjennom dem. Dette
har avslørt stor allsang-glede og -kreativi
tet hos alle frammøtte. uviser.no
viser.no

Foto: Mara Bottoli

Alt fra første visestund viste det seg
at klubben fylte et stort udekket behov i
Tromsø. Høsten gikk med fulle hus i det
riktignok lettfylte lokalet Skarven Bar (med
80 publikummere var det fylt til briste
punktet).

A Filetta

www.fordefestival.no

WORLD VOICES på Førdefestivalen 2009:
World Voices fordi vi i år har invitert nokre av verdas fremste vokalensemble til
Førde, og fordi vi markerer at Førdefestivalen i 20 år har vore ein møtestad for
stemmer og kulturar frå heile verda. Til jubileumsfestivalen har vi også invitert
tilbake enkelte artistar som har gjort sterke inntrykk på tidlegare festivalar.

Smakebitar av arets

Fredag 3. juli
12.30 GENTICORUM
Kritikarrost Quebec-trio med forførande fransk-kanadisk musikk.

Torsdag 2. juli
Sjå heile programet på www.fo

rdefestival.no

15.30 DET NORSKE SOLISTKOR
Eit av nordens beste vokalensemble med solistane Berit
Opheim Versto og Gjermund Larsen
18.30 MUZSIKÁS
Evigunge musikarlegender frå Ungarn med ustoppeleg
speleglede og sjarm!

Frikar

20.30 FRIKAR: THE SNUFF GRINDERS
Ei ny spektakulær danseframsyning frå Dansekompaniet
FRIKAR - Norges råaste dansarar!
22.00 FARMERS MARKET / SVER / DJ 99
Festkveld med to av landets beste liveband.
24.00 A FILETTA
Sju menn frå Korsika skaper magi med sin eirstemde
songtradisjon. Len deg tilbake og nyt!

program

Laurdag 4. juli
Black Umfolosi

20.00-21.30 WORLD VOICES
Idrettshallen, Førdehuset
Velkommen til ein festkveld i selskap med nokre av dei beste vokalensembla innan verdsmusikken.
Frå den franske øya Korsika kjem A Filetta; sju tidlause og gripande stemmer som framfører unik
eirstemd songtradisjon. Eva Quartet frå Bulgaria syng folketonar med så presise og virtuose stemmer at ein får kjensla av å lytte til ei stemme med eire tonehøgder. Trioen Genticorum frå Canada
forfører publikum med lettliva fransk-kanadisk musikk, og songarane og dansarane i Black Umfolosi
frå Zimbabwe veit kva det vil seie å by på seg sjølve. Det Norske Solistkor, med Berit Opheim Versto
og Gjermund Larsen som solistar, urframfører Eivind Buene sitt tingingsverk for festivalen. På scena
står også Unni Løvlid og Inga Juuso. H.M. dronning Sonja opnar årets festival.
Kr 290/50 inkl dans. Festivalpass fri entré. Tillegg for plassbillett kr 30,-

Synnøve S. Bjørset

Genticorum

23.00-02.00 SOMMARNATT PÅ JØLSTER
Jølstramuseet, Vassenden
Nyt den vestlandske sommarnatta i stemningsfulle omgjevnader på Jølstramuseet. Intimkonsertar med Sturla Eide (Norge), Egschiglen
(Mongolia), Talent 09 (Zambia, Tanzania, Norge),
Synnøve S. Bjørset (Norge), Sväng (Finland),
Rajery (Madagaskar) og Ballaké Sissoko (Mali) i
3MA, Gamlebanken Spelemannslag (Norge). Sal
av mat og drikke.
Kr 220/50. Med pass: Kr 130/50.
Buss frå Førdehuset kl 22.15, kr 50 t/r.

12.00 LUNSJKONSERT: BONGA
Ein time i selskap med Bongas rå og raspande stemme, og hans
uimotståelege sembarytmar!
13.30 STRENGEMEISTERMØTE - 3MA
Ny delikat musikk oppstår når tre meistrar og tre strengeinstrument møtest. Musikk det er lett å like!
15.00 BLACK UMFOLOSI
Fargerike og energiske dansarar og songarar slår seg lause i
Førdes grøne oase. Ein festkonsert for heile familien!

Eva Quartet

Søndag 5. juli

18.30 EVA QUARTET
Fire virtuose og særeigne bulgarske stemmer smeltar saman
i pirrande og utfordrande harmoniar.

12.00 DEN KVITE HJORTEN
Rørande familieframsyning basert på Jan
Magnus Bruheim si bok. Nyskriven musikk av
folkemusikktrioen Tindra. Med Helge Jordal.

20.00 JUBILEUMSGALLA
Internasjonale høgdepunkt står i kø..

12.00 JIVAN GASPARYAN
Legendarisk dudukspelar frå Armenia.

Quawwall- Gospel

12.00 TRIAKEL
Vare og stemningsfulle svenske viser servert
med innleving. Enkelt og ekte!
15.00 QAWWALI-GOSPEL
Faiz Ali Faiz og Craig Adams med The Voices
of New Orleans. Eit gigantisk møte mellom
pakistansk sumusikk og amerikansk svart
gospelmusikk, leia av to personlegdomar.

Torsdag
Dansar frå Transylvania (1. dag -vk)
Open kunstverkstad

Muzsikás/ Mérai Hagyományörzö Táncosok 15:00-18:00
Tashi Lhunpo Monastery
15.00-18.00

Kr 500/250*
Fri entré

Tashi Lhunpo Monastery
Eva Quartet
Egschiglen
Black Umfolosi
Waldo Norstad

10.00-13.00
10:00-13:00
10.00-11.45
10:00-13:00
10:00-13:00

Fri entré
Kr 300/150*
Kr 100/50*
Kr 300/150*
Kr 300/150*

Hallgrim Hansegård m.
12:00-14:00
Muzsikás/ Mérai Hagyományörzö Táncosok 12:00-14:00
Tashi Lhunpo Monastery
12.00-14.00

Kr 300/150*

Tashi Lhunpo Monastery

Fri entré

www.notebutikken.no

Fredag
Open kunstverkstad
Songkurs
Musikkverkstad barn
Song-/dansekurs
Salsa grunnkurs

Kjøp noter i ditt eget tempo
– på nett

Laurdag
Halling/break/capoeira
Dansar frå Transylvania (2. dag -vk)
Open kunstverkstad

Fri entré

Søndag
Open kunstverkstad

13.00-14.30

*Pris med festivalpass. Informasjon og påmelding www.fordefestival.no
F.o.m. måndag 29. juni påmelding på Festivalkontoret i Førdehuset eller på tlf 57 72 19 40.
BILLETTSAL FRÅ 1. APRIL 2009

REISE OG OVERNATTING

NB! Fullstendig billettinformasjon på www.fordefestival.no
www.billettservice.no – tlf 815 33133
og hos Narvesen, 7-Eleven og POSTEN.

Overnatting

Festivalkontoret i Førdehuset, tlf 57 72 19 40
Opnar måndag 29. juni.

Opningstider:
Måndag 29. juni – onsdag 1. juli 09.00 – 20.00
Torsdag 2. juli – laurdag 4. juli 09.00 – 24.00
Søndag 5. juli 10.00 – 18.00

Rica Sunnfjord Hotel
Quality Hotel Førde
Førde Pensjonat
Førde Gjestehus og Camping
Skilbrei Ungdomssenter (9 km)
Sunnfjord Vandrarheim
Sande Kro & Hotell (20 km)
Best Western Skei Hotell (40 km)

tlf. 57 83 40 00
tlf. 57 82 81 10
tlf. 57 82 11 64
tlf. 57 82 65 00
tlf. 57 71 87 62
tlf. 57 82 99 60
tlf. 57 71 80 50
tlf. 57 72 78 00

Fly: Widerøe, 1 time direkte frå Oslo! www.wideroe.no
Buss: NOR-WAY Bussekspress www.nor-way.no
Daglege ruter frå/til Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Vaksen kr 790 /Ungdom/student kr 390 / Barn (u 14 år)
kr 160. Festivalpass inkluderer 5 konsertar og gjev store
rabattar på alle andre konsertar og kurs.
(I) - www.fordefestival.no
Billettprisar: Sjå program-/festivalguide.
Plassbillettar i idrettshallen, Førdehuset: kr 30,Passhaldarar kan reservere plassbillett på tlf 57 72 19 40.
NB!

Kjøpt passbillett må bytast i armband på Festivalkontoret
i Førdehuset. Alle billettprisar er inkluderte serviceavgift.
Kjøpte billettar vert ikkje refunderte. Festivalen aksepterer
følgjekort for funksjonshemma/ rullestolbrukar.

For informasjon om Førde og området rundt:
www.sunnfjord.no - eller kontakt Reisemål Sunnfjord,
tlf. 57 72 19 51 / post@sunnfjord.no
Reiseinformasjon:
Travelnet Fjordane Reisebyrå, tlf 57 72 50 70,
fjordane@travelnet.no
Informasjon/Enquiries:
Førdefestivalen, Pb 395, N-6802 Førde,
Tel. (+47) 57 72 19 40, info@fordefestival.no
Festival director: Hilde Bjørkum
www.fordefestival.no www.myspace.com/fordefestival
NB! Med atterhald om feil og endringar

• Alt på et sted! Her finner du noter fra alle forlag,
både norske og utenlandske.
www.gasta.no

FESTIVALPASS

• Gode søkemuligheter på notebutikken.no.
Finn dine yndlingslåter, arrangert for ditt instrument.
• Fast frakt for alle bestillinger.

For informasjon om overnatting og reiser, sjå www.fordefestival.no
GENERALSPONSOR:

HOVUDSPONSORAR:

Norsk Noteservice AS, Postboks 5 – 0614 OSLO,
Telefon 23 03 95 50, faks 23 03 95 59

viser.no www.notebutikken.no - salg@notebutikken.no
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Dingsguiden
Produkter og dingser som visesangere kan ha bruk for på en eller annen måte.

Opptaksutstyr:
«Hjelp, jeg vil ha tilbake kassettopptakeren…»
Mange etterspør enkelt utstyr som kan brukes til å evaluere egne prestasjoner under øving eller konserter, eller for å ta opp idéer man arbeider
med. Vi startet i forrige nummer med omtale av Zooms 4-sporsopptaker,
denne gang har vi fått inn en omtale av Roland/Boss’ nye musikk-skissebok med 8 spor.
BR-900CD er
et av verdens
mest populære og
brukervennlige
produkter blant
transportable
multisporsoppta
kere. Versjon 1 fikk
strålende motta
kelse, nå er versjon
2 kommet.

Boss BR-900CD
Er du på leting etter et brukervennlig hjemmestudio som låter bra,
da kan Boss BR-900CD anbefales.
Ikke minst til gitar.
Siri Svendberg
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Studioet har 8
spor (maks 2 spor
tar opp samtidig,
ikke alle 8) , samt
8 V-tracks (virtual
tracks) pr. spor.
Den har flere typer
innganger, bl.a to
XLR-kontakter
med phantom (som de fleste proffe
mikrofoner krever), samt Midi-Ut og
høretelefonutgang. Den har også innebygd
kondensatormik for akustiske opptak når
du plutselig får en idé på veien. En hyg
gelig ting er også inngang for fotpedal til
start/stopp/rec – uunnværlig når du sitter
og spiller inn alene.
viser.no

Du kan også redigere opptakene: kopiere,
flytte og lime sporene, og gjør du en feil,
fins det angre-knapp.
I BR-900CD finner du hele 46 forsterker
emuleringer hentet fra BOSS GT-Pro,
altså rene drømmesamlingen for enhver
gitarist. Du finner også effekter til vokal
og bass (som reverb, delay, flanger, pedal
wah, chorus og EQ – til og med en «voice
transformer» om du får lyst å prøve ut
alvorlige endringer i stemmen). Du kan
«printe» effektene inn på opptakene, men
det lureste er nok å vente med dem til
miksen, så har du originallyden i tilfelle du
endrer mening.

Til innøving
En annen lur sak for gitarister er «Phrase
trainer», et system hvor du kan redusere
hastigheten (men beholde tonehøyden)
og dermed trene inn vanskelige riff i et
overkommelig tempo. Sett på repeter og
du kan spille om og om igjen til det sitter.
Den har også innebygd kromatisk tuner,
så du trenger ikke spille inn med sur gitar.
BR-900CD er meget brukervennlig og det
tok ikke mange dagene før jeg hadde satt
meg inn i de viktigste funksjonene for å
gjøre opptak.
Studioet har innebygd trommemaskin som
kan programmeres direkte på studioet
eller via Rythm Ediotor som kan lastes
gratis fra websiden til Boss. Programmet
finnes både til Mac og PC. Trommemaski
viser.no

nen har 296 patterns du kan sette sammen
innen en rekke stilarter (div. blues, jazz,
rock etc.), samt 8 ulike trommesett. Disse
går på et eget spor så du ikke bruker av
de åtte. Du kan også importere tromme
oppsett direkte fra midifiler via USB og
lage dine egne. USB-koblingen kan også
brukes til backup, import og eksport av
lydfiler du har spilt inn.
BR-900CD har innebygd CD-brenner
samt mastringsverktøy som gjør det enkelt
å gjøre alt fra idé, innspilling, mastring til
ferdig CD på en og samme maskin.
Versjon 2 kan også bruke Flash-kort på
opptil 1 GB, dvs. ca 10 timer opptakstid i
standardmodus.
Fakta:
• 8 spor, kan lagre på flashkort
• 2 mic XLR med phantom power
• Stereo line in og out
• Midi out
• Gitareffekter og forsterker-emuleringer
• Basseffekter
• Vokaleffekter
• Trommemaskin
• Mastringsverktøy
• CD-brenner
• Går både på batteri og strømadapter
Boss BR-900CD
Dybde 225 mm, Høyde 69 mm, Vekt 2.2 kg
Pris i noen nettbutikker: Prolyd: 5495 kr.
Musikkbørsen: 5534 kr, Imerslund/
4Sound: 5990 kr, Myhrbraaten: 6150 kr.
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CD- og bokomtaler
Allsang for voksne
Norsk Musikforlag har gitt ut en
serie som heter Allsang for barn,
allsang til fest og hygge. Sist ute i
serien, er Allsang for voksne. Undertittelen på samlingen er «viser
og slagere fra gamle dager samlet
og redigert av Knut Clausen». Boken er ifølge Claussen beregnet på
nybegynnere, de litt erfarne og de
erfarne. Det skal være lett å ta frem
gitaren og spille når som helst og
hvor som helst.
Per Jakob Skaanes

Sangene er besifret
over alle versene.
Det er ikke melodi
linje og det brukes
enkle tonearter,
dvs. C-dur eller
G-dur og lignende.
Derfor er det ofte
nødvendig å bruke
capo på gitaren.
Utgiveren har med
så mye tekst som
mulig. Der det er
plass, har de satt
opp hele refrenget
hver gang. Boken er
laget i et format
mange vil finne
hendig, A4/2 med
spiralinnbinding så
den er lett å holde
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åpen, selv på pianoet. I innledningen er
det forklaring til grepdiagrammene, og en
veiledning om takter (hva betyr det for
eksempel når det står 3/4-takt og hvilke
konsekvenser får det for hvordan man bør
spille?), samt drøssevis av andre ting man
kan ha nytte av å vite.

Sangutvalget

rende versene hvor det vanligvis ikke står.
Og du skal klare å akkompagnere etter
arrangementene i denne boken uten å
være en habil gitarist. Grepdiagrammene
til hver sang er for gitar.
Allsang for voksne
Redigert av Knut Clausen, og utgitt av Norsk
Musikforlag AS.
Boken har spiralinnbinding, inneholder over
hundre sanger og koster 139,- kr. Kan kjøpes i
bokhandlere, musikkforretninger eller bestilles
fra Norsk Noteservice AS.

Boken er tenkt brukt til spilling på eldre
senter, sykehjem såvel som hjemme eller i
pensjonistforeninger. Utgiverne skriver at
de har valgt ut sanger de er glade i.

Allsangvennlig bok
En styrke med denne boken er at den har
akkorder i alle versene så man slipper å
titte frem og tilbake mellom første vers
som vanligvis har akkorder og de reste
viser.no

Per Jakob Skaanes

Etter hvert som teknologien muliggjorde
det, ble det også gjort opptak med kve
derne. Norsk folkemusikksamling har
arbeidet om CD-utgivelsen «Hugen leikar
so vide – middelalderballader i Norge».
Her kan vi høre 60 ballader som har blitt
tatt opp i en periode på 80 år, fra 1912 til
1992.
Kuttene inneholder som regel ett vers av
hver ballade. Noen er gjengitt i to versjo
ner. Formålet er med andre ord å vise
mangfoldet og få plass til så mange bal
lader som mulig. I heftet som følger med
CD’n er det oppgitt en nettadresse hvor
man kan finne resten av tekstene.

Noen av de mest kjente viser og slagere
er med, en rekke kjente barnesanger
med «voksenapell» og noen julesanger.
For å konkretisere plukker jeg tilfeldig
fra innhodsfortegnelsen. Her finner du
typiske «voksen»-sanger som Blåveispike,
Calle Schewens vals, De nære ting, Det
var på capri. Av julesangene kan vi nevne
Et barn er født i Bethlehem, Deilig er
jorden og Du grønne glitrende tre. Noen
engelskspråklige sanger er og tatt med,
eksempelvis My Bonnie, Love me tender
og Tom Dooley. Hovedvekten av sangene
er norske og svenske.
Boken har en alfabetisk innholdsforteg
nelse pluss en tematisk innholdsforteg
nelse med oversrifter av typen «Julesan
ger», «Barnesanger», «Engelskspråklige
sanger» etc.

for alvor med forskjellige innsamlere som var aktive fra 1800-tallet
og opp til i dag.

Vi får høre eksempler på tradisjonens siste
ledd av kvedere som fremfører balladene
rent vokalt uten akkompagnement. Oppta
kene er som sagt gjort over en periode på
80 år hvor de eldste opptakene fra 1912 er
gjort på voksrull.

Middelalderballader
i Norge: Hugen leikar
so vide
I Norge har vi en rik åre av ballader
fra «middelalderen», en rekke folkeviser av høy alder, noen skrevet
ned allerede på 1500-tallet. Men
dokumentasjonsarbeidet begynte
viser.no

Det er en viktig utgivelse rent dokumenta
sjonsmessig. Lydkvaliteten er av og til så
som så, men CD’n er en gullgruve for dem
som er interessert i denne type ballader.
Dessuten er det verdifullt å kunne lytte til
fremføringene og fraseringene hos eldre
kvedere. Heismusikk – definitivt ikke!
Hugen leikar so vide
Middelalderballader i Norge
Opptak fra 1912 til 1992. Pris kr 160,-.
Kan bestilles fra Norsk folkemusikksamling,
Pb. 1017, Blindern 0315 Oslo.
Tlf: 2285 4750 Fax: 2285 4763.
Epost: folkemusikk@imv.uio.no
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Vokal folkemusikk
verden rundt:
Bok og CD

B o k - & C D - o m t al e r

de mer eksperimentelt innstilte kvedere
og komponister vil kanskje kunne benytte
seg av denne type kunnskap når de skal
lage arrangementer til melodier og skape
effekter.

I 2006 arrangerte Institutt for musikk på NTNU et seminar om vokal
folkemusikk. Målet var å inspirere
til globalt samarbeid og styrke forholdet mellom praktisk utøving og
teoretisk forankring innen vokale
sangtradisjoner.
Per Jakob Skaanes

Foredragsholdere kom fra Norge, Sverige,
Finland, Irland og Tyskland. Disse ble i
etterkant oppfordret til å skrive en artik
kel om temaet de holdt foredrag om. Nå
foreligger resultatet tilgjengelig mellom
to permer, redigert av Irene Bergheim.
Det må være flott for arrangørene å kunne
presentere denne boken med bidragene fra
de forskjellige foredragsholderne. Seks av
artiklene er skrevet på engelsk, de øvrige
er på norsk eller svensk. Sju av innleg
gene omhandler Norden, andre er mer
generelle teoretiske innlegg. Det «globale»
innslaget som forsvarer undertittelen
«verden rundt», blir artiklene om gaelisk
arbeidssang i Skottland, sangtradisjoner i
Oseania og i Moçambique.

Ulike perspektiver på muntlig
sangtradisjon
Timo Leisiö har skrevet en artikkel hvor
han presenterer en teori om å finne frem
til grunnleggende prinsipper og prosesser
for konstruksjon av melodier i alle kultu
rers sang gjennom tidene. Leisiö legger
her stor vekt på ankertone og undertoner.
Allsangeren vil kan hende ikke ha det
største utbytte av denne artikkelen, men
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Av andre artikler som også kan passe mest
for utøvende kvedere, er det en artikkel
av Robert Lug om fortolkning av mid
delaldernotasjoner med utgangspunkt i
trubadur-, trouver- og Minnesang og den
informasjon om ornamentikk og praksis
som kan leses ut av håndskriftene. Dette
tror jeg må være av stor interesse for
musikere som arbeider innen dette feltet.
Rekonstruksjon og autentisitet er stadig
noe man diskuterer med henblikk på
fremføring av tradisjonsmateriale. Denne
artikkelen griper like inn i hva man lese
ut av notasjonene og kan være interessant
med henblikk på hva man leser inn i dem.
Her er også artikler som tematisk vil
kunne fenge et bredere lag av lesere, skulle
jeg tro. Astri Nora Ressem fra Norsk
visearkiv har skrevet et artikkel om bal
ladetradisjon i krysningen mellom muntlig
og skrifbasert kultur og ulike forutsetnin
viser.no

ger og tenkemåter som kjennetegner disse
to typene kultur. Ingrid Gjertsen skriver
om kildeproblematikk når det gjelder
muntlig overlevert materiale. I begge disse
artiklene følger interesante tematiseringer
av hva det vil si at noe er muntlig «overle
vert» utover det opplagte svaret at mate
rialet må være formidlet muntlig.
Bjørn Aksdal skriver om forholdet mel
lom slåttemelodien eller selve instrumen
tal-slåtten og slåttestevene. Spørsmålet
«skriver slåttestevene seg fra slåttene»
eller omvendt danner kun en inngangsport
til diskusjonen om hvordan de forholder
seg til hverandre. Her benytter Aksdal seg
av flere eksempler på hvordan det kan gå
begge veier og viser hvordan slåttestevene
som regel danner en enklere variant av
slåttemelodien og hvordan slåttene ofte
utvikler seg til instrumentalstykker med
flere motiver enn den opprinnelige slåt
temelodien.
Jon Storm-Mathiesen hadde et innlegg
om stev som er over tusen år gamle, han
tar utgangspunkt i deres metrum – rim
og rytme – og sammenligner med gamle
runeinnskrifter og Håvamål. Han har også
sunget inn strofer fra Håvamål på stevme
lodier og finner at disse passer fint til å bli
sunget på disse melodiene. Dette peker i
retning av at stev som diktning kan være
en over 1000 år gammel form. I slutten av
kapitlet finner du en nettadresse hvor du
kan laste ned musikkeksempler på nettopp
dette.
Hvordan analysere og se etter likheter
og forskjeller i ulike varianter eller «ei
anna tone på samme tekst»? I artikkelen
«Samme melodi, forskjellig tone» tema
tiserer og illustrerer Irene Bergheim
måter å gripe an melodier som kan være
variasjoner over den samme «grunn»viser.no

melodien eller ikke, elle snarere «ei anna
tone». Hun ser på en rekke faktorer i
melodiføringen og sammenligner disse
med hverandre med utgangpunkt i en
gammel salmemelodi som skriver seg fra
tidlig 1600-tall: Et litet barn så lystelig.
Melodien er kanskje plukket opp av en
komponist, gitt ut og deretter spredd over
store deler av Europa igjen, og tatt opp i
muntlig tradisjon og variert.
Med dette utgangspunktet viser hun hvor
dan man kan analysere melodivariasjoner
til Et litet barn så lystelig, samtidig som
det er et godt eksempel for oss hvordan
vi kan systematisere vår tilnærming til
å sortere varianter fra hverandre når vi
forholder oss til tradisjonsmateriale i vårt
musikalske virke. Jeg pusler en del med
forskjellige slåtter og har moro av å studere
småvariasjoner mellom de ulike «dialek
tene» de fremføres på.

CD med konsertforedrag
Med boka følger også en CD med utdrag av
et konsertforedrag kvedaren Unni Løvlid
holdt under seminaret. Her førte hun
deltakerne inn i folketonenes verden ut fra
hennes opplevelse av den. Løvlid la vekt
på egen sang, omtale av tradisjonssangens
karakteristiske trekk og aktivisering av
deltakerne, det hele krydret med artige
småhistorier ut fra et utøverperspektiv.
Fokuset i hennes foredrag lå på hen
nes hjemtrakter i Hornhindal i Sogn og
Fjordane og tradisjoner knyttet til dette
området. Jeg synes dette innebærer et
stort pluss for boken. Jeg dras med på en
helt annen måte når jeg hører Unni Løvlid
foredra, gi eksempler med egen sang og
flette inn morsomme historier som under
streker poengene. Hun har en smittende
latter og jeg ser for meg at det må være
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morsomt å overvære en konsert med hen
ne da hun sikkert er fantastisk på mellom
snakk i tillegg til å ha en vakker stemme.
Unni Løvlid er en anerkjent kvedar og fol
kemusiker som har våget å eksperimenter
med i utviklingen av tradisjonsmusikken.
Løvlid er aktiv i Norsk kvedarforum. Hun
har også har sunget inn en plate i Emanuel Vigeland-mausoleet i Oslo. Der er
det fantastisk akustikk som kledde hennes
stemme til fulle.
Boken inneholder en fyldig bibliografi over
norske hoved- og masteroppgaver om for
trinnsvis vokal folkemusikk, og en selektiv
bibliografi om relevante norske bøker og
artikler. Her er det mye interessant å se
på. I bibliografien ser dere for eksempel at
Løvlid har skrevet en hovedfagsoppgave
hvor hun har sammenliknet ulike varian
ter av sangen Reven sat i sete, som hun
har etter kvedaren Marta Seljeset Frøland.

Utvider forståelsen
Dette er en bok som utvider forståelsen
av vokalmusikken og muntlig overlevert
musikk i sin alminnelighet. Veldig interes
sant og lærerikt i særdeleshet for utøvere,
men også for kulturhistorikere og folk som
har interesse for de mer folkelige aspek
tene av vår og andres vokale folkemusikk.
For mange av oss som ikke driver profe
sjonelt med musikk, vil artiklene fortone
seg som litt tunge kan hende, men det
gir mye å ha stoffet fra boka surrende i
bakhodet når jeg lytter til eller spiller ulike
typer folkemusikk og hører diskusjoner
om tradisjonsmusikk. Både for proffene og
oss generelt interesserte, er denne boken
høyst lesverdig. Hopp over de tyngste
artiklene hvis du for eksempel ikke er spe
sielt interessert i teorier som vil beskrive
melodier i sin alminnelighet.
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Jeg har måttet bryne meg på enkelte van
skelige ord i denne boken. Om det samme
gjelder for deg, kan du titte i Musikkordboken (www.musikkordboken.no).
Flere av ordene står heller ikke der, så da
må du nok ty til Google eller et musikklek
sikon.
Vokal folkemusikk verden rundt
Tapir forlag.
274 sider heftet. Pris 350,-

Trio Acoustica
Artistene Steen-Vidar Larsen, Øistein Rian og Stanley Samuelson har
i en tid turnert som Trio Acoustica.
Mange vil kjenne igjen Steen-Vidar
Larsen fra Drangedal Bortforklaring. Stanley Samuelson har utgivelser bak seg, mens Øistein Rian
har skrevet flere flotte melodier,
arbeidet i studio og akkompagnert
andre med sitt eminente gitarspill.
Her får vi muligheten til å lytte til
alle tre i samspill som imponerer
de fleste.
Per Jakob Skaanes

Jeg hørte Trio Acoustica for første gang
på Kalle Zwilgmeyers nordiske visetreff i
Skagen i februar for mange år siden, i hvert
fall før milleniumsskiftet. Kanskje lenge
før trioens navn og prosjekt i det hele tatt
var klekket ut. På visetreffene dannes ulike
konstellasjoner og samarbeidsprosjek
ter på kryss og tvers av landegrenser og
sjangre og med ett sto disse tre karene på
åpen scene og leverte en forrykende mini
avdeling denne kvelden. «Det er jo de rene
viser.no

gitarkameratene», utbrøt en dansk kollega
da de hadde fremført den første låta. Beset
ningen er ganske så riktig tre menn med
hver sin gitar. Et unntak som utfordrer
regelen er at Stanley Samuelson trakterer
mandolin på en av sangene på CD’n.

Låtutvalget
På CDen som bærer det nette navnet Trio
Acoustica, har herrene spilt inn hele 15
spor. Sangene spenner fra viser de har
skrevet selv, til sanger de har samarbeidet
med andre om tekst eller melodi til engel
ske og svenske slagere de har vært glade i
gjennom en mannsalder. Blant klassikerne
finner vi Lennon/McCartney-låta Norwegian wood, Deidres Samba av Cornelis
Vreeswijk og Eight miles high vi kjenner
fra The Byrds. De gjør også en coverver
sjon av Finn Kalviks Fyll mine seil, for
anledningen på dansk. Denne versjonen
er virkelig flott. Ellers er her flere tekster
av Kalle Zwilgmeyer som Øystein Rian og
Steen-Vidar Larsen har tonesatt. Noen vil
kanskje dra kjensel på Ennå og Juninatt
i Lofoten. Stanley Samuelson har begått
flere flotte viser som er med på denne
utgivelsen, Hvis jeg kunde synge med
færøysk tekst av JHO Djuurhus, til dansk
ved Per Jensen. Samuelson har en veldig
fin og «dåmrik» klang i stemmen når han
synger. En veldig artig låt er den ragtimeaktige Jeg har en gitar av Steen Vidar
Larsen hvor det er mer øs på gitarene.

Alt i alt
Dette er tre herrer som er svært dyktige
instrumentalister. Det er en fryd å lytte til
giarspillet deres, og til arrangementene de
har laget på låtene. Flere av låtene er som
nevnt versjoner av kjente sanger andre
artister har skrevet. Stanlet Samuelson har
gitt ut et par av låtene på en egen CD han
lagde for noen år siden. Noen er også gitt
viser.no

ut på andre CD’er, blant annet med Kalle
Zwilgmeyer. I den anledning er det artig
å lytte til arrangementene og klangene de
velger. Det er utsøkt spilt, ikke overlesset
med dill og triller. De holder seg i skin
net selv der hvor man gjerne kunne vente
seg noen kjekkassoloer. Det er virkelig
delikat spill Trio Acoustica varter opp
med. Vokalmessig er de også dyktige, men
stemmene kommer på et vis ikke til sin
rett når de spiller så bra. Er det noe man
skal pukke på i denne gjennomarbeidete
produksjonen, er det at vokalarrangemen
tene kan bli noe flate. Men bevares, CDen
holder mål i rikt monn.
Trio Acoustica har en Myspace-side: www.
myspace.com/trioacoustica, og egen hjemme
side hvor du kan laste ned sangene fra CDen og
andre opptak, og helst sikkert bestille den også:
www.trioacoustica.com.

Annonsér i Viser.no!
Nå fram til musikere, låtskrivere og et
vise-interessert publikum.
Snakk med vår annonseselger
Ragnhild på tlf. 4781 5020 eller skriv:
ragnhild.pehrson@online.no
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Særlig mot slutten av boken hvor Lille
bjørn forklarer og greier ut om forskjellige
rytmefigurer, spesielle effekter og spilleteknikker, kommer dette godt med.

Lillebjørns gitartime
For noen år siden kom en DVDutgave av «Lillebjørns gitartime»
som tidligere kun var å få på VHS.
I tillegg kom en CD med musikk
eksempler til gitarboka hans. Dette
er kjærkomne bidrag til floraen av
vise- og gitarlitteratur i det ganske land. Det er nok fremdeles
Lillebjørn Nilsen som har den store
appell til de brede lag av befolkningen. Ingen har en slik posisjon som
han når det gjelder å tale visesangens sak i Norge.

«Lillebjørns gitartime» starter med en
del småprat om gitaren som instrument,
stemming av gitaren og de første grepene.
Deretter beveger vi oss steg for steg videre
til forskjellige fingerspillfigurer, tabula
tur, og Lillbjørn demonstrerer en rekke
småfikse saker som «bottleneck», hvordan
man lager blåtoner og lignende. Disse er
absolutt noe jeg anbefaler folk å anskaffe
seg. Det har gitt meg veldig mye å arbeide
meg igjennom disse. Dessuten er det
veldig fint å se demonstrert hvordan man
utfører de forskjellige øvelsene på gitaren
i tillegg til å høre på CD og lese i bok. Selv
om det jo selvfølgelig er øret som er det
vesentlige i denne sammenhengen.

Per Jakob Skaanes

Til dem av dere som kjenner gitarboka
med musikkeksempler, dere som har vært
borti Lillebjørns gitartime tidligere, kan
jeg si at gjenutgivelsene i det store og hele
dreier seg om å gjøre tilgjengelig igjen
stoff som ikke har vært råd å få tak i på
noen år. På CD-en er lyden naturlig nok
mye bedre enn på kassetten. På DVD-en
møter vi den samme duggfriske Lillebjørn
med litt fluffy åttitallsfrisyre som vi gjorde
på VHS-utgaven for snaue tyve år siden.
Ellers er intet lagt til og intet trukket fra.
Bortsett fra et fint omslagsbilde og bilde
inni hvor Lillebjørn sitter og klimprer på
Ovation-gitaren sin og «Aleksander Kiel
lands plass» som bonusspor på DVD-en.
Her spiller Lillebjørn med playback fra
«Hilsen Nilsen»-innspillingen, mens han
smiler litt til kamerafolkene innimellom.
For meg som har en lei tendens til å tenke
matnytte når jeg ser på gitaropplæringsDVD-er, blir det noe underlig at man
slenger på denne helt til slutt når det er så
åpenbart at vi overværer ren miming.
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Rent «navigasjonsmessig» byr nyutgivel
sene på store fordeler sammenlignet med
sine forgjengere. Her kan vi bare hoppe
frem og tilbake til spor vi vil se, og både
lyd og bilder er mye bedre. Standardfor
deler med CD og DVD, med andre ord.
Til begge utgivelsene følger det også et
Lillebjørn-plekter. Artig, med navn og
nettadresse på. Plekteret er overraskende
mykt dersom dette er en modell Lillebjørn
selv benytter, men det er sikkert myntet på
nybegynnere som skal lære å spille utifra
DVD og CD.

Gitarteknikk, fingerspill,
bottleneck
Til dere som ikke kjenner til CD-en med
musikkeksemplene fra gitarboka hans, kan
jeg si at eksemplene hjelper en svært godt
på vei både til å henge med på sangene
man ikke kjenner særlig godt fra før.
viser.no

imidlertid det ville være utrolig artig om
det snart kunne komme noe nytt fra Lil
lebjørns hånd. Det er litt synd det bare er
digitaliserte gamle opptak som sendes ut
på markedet igjen. Enkelte gitarrelevante
poenger har Lillebjørn sikkert plukket
opp i løpet av årene siden han gav ut
«Gitartimen», og dem ville jeg blitt svært
takknemlig for om han delte med oss, for
eksempel som bonusspor på en nyutgave.
Lillebjørn Nilsen: Lillebjørns Gitartime
Grappa
DVD-en: kr 249 (+ frakt/eksp.), CD-en med mu
sikkeksemplene: 165 kr + frakt/ekspedisjon.
Eller last ned alle sporene for 110 kr (men da får
du jo ikke det fine plekteret).

Røft oppsummert kan vi konkludere med
at det er veldig bra at «Lillebjørns gitar
time», og CD med musikkeksemplene på
ny er tilgjengelige utover de eksempla
rer vi finner på bibliotekene. Jeg synes

VISER.NO – ny mail
På viser.no fins mye stoff som vi ikke
får plass til i papirutgaven av bladet.
Lenker står også i teksten, så du bare
er et klikk unna det som refereres til i
omtalene.
Dessuten klikkbare lenker/epost til alle
de norske viseklubbene.
Ganske praktisk, egentlig.
Ny epost: Stoff du vil ha inn i bladet
eller på nettsidene, sendes fra nå av til

red@viseforum.no
viser.no

Abonnér
på Norges nye viseblad!
1 år/4 utgaver: 180,Løssalg: 50,- pr nr.
Mail til post@viseforum.no
eller skriv til Norsk Viseforum,
Pb 440 Sentrum, 0103 Oslo.
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Einar Jerpseth:
Nesten stor
…og litt konge

Ranghild Wesenberg, på tangenter Knut
Hillersøy. Bass spilles av Gisle Anderssen,
perkusjon av Antonio Torner mens Hege
Helene Bålsrød korer og Pål Lereim tar
seg av ekstraarbeid på tangenter, gitar og
perkusjon. Det var hele besetningen. De
gjør en god jobb og bidrar til at dette har
blitt en knalltøff plate!

Etter lang tids hard jobbing med
slit og møye, har musikeren og
låtskriveren Einar Jerpseth ferdigstilt sitt debutalbum. Han har laget
en fin plate med slentrende tekster
om hverdagslige temaer og jazzbluesinspirerte melodier. Et langt
og strevsomt arbeid kan omsider
krones med seier.
Per Jakob Skaanes

Einar Jerpseth er en musiker og låtskriver
fra Oslo, og har begått samtlige tekster og
melodier på foreliggende album. Arrange
mentene har han utarbeidet sammen med
musikerne som bidrar på plata.
Jerpseth snakkesynger seg gjennom
albumet med en røff stemme noe i retning
av Kåre Virud med Norsk utflukt eller
en «mer» kontrollert utgave av Øystein
Vingaard Wolf. Dette kler tekstene fint.
Jerpseth skriver tekster om livets ulike til
skikkelser, å våge å være slem gutt, våkne
opp hos en kompis etter en fin aften på
byen, lykken med å kle seg selv som liten,
alternativt, følge barn til barnehagen selv
om det kan by på visse utfordringer. CDen
avsluttes med den romantiske balladen
Wien – fin tekst og nydelig pianospill.
Jerpseth sammenfatter selv på myspacesiden sin at han skriver om sider ved
Hvermannsens liv, de ulike rollene man
har, som vi alle kan kjenne oss igjen i.
Det har han lykkes med. Det har blitt fine
skråblikk på livet. På mange av tekstene
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Alt i alt har Jerpseth laget et album som
holder høy kvalitet, både musikalsk og
tekstmessig. Det var definitivt verdt slitet.
Jeg må gratulere Einar Jerpseth med en
flott CD!

beskrives hendelsene og fenomenene gan
ske direkte gjennom jeg-stemmen enkelt
og likefrem. I andre tekster som «Ringen
ingen så» beveger Jerpseth seg over i det
mer almenne og kunstneriske, vil jeg si.
Her tar Jerpseth et steg tilbake og lar tek
sten bli mer indirekte i skildringen.

Musikken og arrangementene
Einar Jerpseth har laget flotte melodier og
tekster. Det hele er ikledd jazz- og blues
inspirerte melodier og akkompagnement
som ligger i skjæringspunktet mellom
akustisk og elektrisk, lett riffbasert inni
mellom. Noen er seige blueslåter, andre
mer slendtrende jazz og noen rolige bal
lader. På «Ringen ingen så» har Jerpseth
laget er fint pentaton-tema som spilles av
pizzicato på fele og gitar samtidig. Veldig
flott. Sangene er forankret om en bærende
melodi og at de skal kunne fremføres alene
med gitar. Richard Gjems spiller munn
spill som ligger i bakgrunnen og danner et
flott blues-komp, likeså Øyvind Rausets
bidrag på fele. Begge kolorerer musikken
elegant og lager et driv og sug i fremfø
ringene. På gitar har Jerpseth fått med
seg Tommy Hauseth. På Cello finner vi
viser.no

Nesten Stor bestilles fra konge@nestenstor.no
eller en av Narvesenkioskene på Bøler (T-bane
stasjonen eller eller senteret). Einar Jerpseth har
egen artistside og Myspace-side.

Vamp: St. Mandag
CD, Vinyl og notehefte
Haugesundsbandet Vamp har etterhvert blitt en veteran i norsk
musikkliv. Med delvis ny besetning
kommer St. Mandag som det ellevte albumet i rekken og lanseres
både på CD og vinyl. St. Mandag
har blitt betegnet som bandets beste album siden debutalbumet God
morgen, søster fra 1993. Vamp er i
skrivende stund på bandets lengste
turné noensinne.
Per Jakob Skaanes

Omslagsbildet viser to kvinneskikkelser.
Kan hende er det engler som lyser vei,
lyser opp i mørket. Hva tittelen henspeiler
på, om det er en hyllest til hverdagen, til
dagen derpå, vites ei. Tekst og melodi til
viser.no

tittelsporet er skrevet av Odin Staveland
og kan betraktes som en drøm om vår hvor
St. Mandag er sendebudet om bedre tider.

Vamp 2008
De gjenværende medlemmene fra starten,
er Øyvind Staveland, Thorbjørn Økland
og Calle Apeland. Siden har det vært litt
utskiftninger. Siste skudd på stammen av
vokalister i Vamp er Haugesunderen Paul
Hansen, også vokalist i bandet Cortina.
På trommer og perkusjon finner vi Birger
Mistereggen. Han har spilt i Kringkas
tingsorkesteret, med Ragnhild Furholt og
med Trio Mediaeval, for å nevne noen.
Sønnen til Øyvind Staveland, Odin Stave
land, er også å finne i besetningen i Vamp
anno 2008.
Mitt umiddelbare inntrykk er at Vamp i
bandets tidlige periode, låt litt rolig og vi
seaktig med Jan Ingvar Toft på vokal. Med
albumet Flua på veggen endret de noe stil
og ble mer rocka, noe også Vidar Johnsens
vokal bidro til. Han var nok en teknisk
bedre sanger, men mindre særpreget.

Nye Skalders Vise-quiz:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fasit:

Fred Åkerström
Young Norwegians
«Hjerteknuser». Fødselspermisjon.
«Kjempene på Dovdrefjell»
Øystein Sunde
Tusjen
Ole Paus
«Kommer nå»
Prudence
Rudolf Nilsen

9-10: Du er meget VIS!
4–8: Generelt bra visekunnskap
0–3: Du bør nok lese flere vise-quiz’er…

39

B o k - & C D - o m t al e r

B o k - & C D - o m t al e r

i besetningen kan vi vente oss at disse har
satt sitt preg på Vamps uttrykk.

Låtmaterialet
Tar man en titt på låtmaterialet på St.
Mandag, ser man at Odin Staveland står
for en anselig andel av låtene, både som
tekstforfatter og som komponist. Paul
Hansen har skrevet melodiene til Ta meg
med og Amanda.

Jeg synes lydbildet ble mer vanlig rocke
band og mindre egenartet sammenlignet
med Vamp fra God Morgen, søster og 13
humler. Der var det mer kystfolkemusikk/
irsk musikk og litt barnlig uttrykk med
Tofts vokal. Med nok en ny vokalist i Paul
Hansen på St. Mandag og flere endringer

Vinyl og CD
På åttitallet avløste CDen langt på vei
LP-platene som musikk-«format» i de
brede lag. Snart minsket vinyl-katalogen
inn til en liten nisje for entusiaster. Enkelte grupper ga riktignok ut sine album
på et lite opplag vinyl hele tiden. I dag er
det gledelig å se at flere artister velger å
gi ut musikk på høykvalitets-vinyl hvor
det er fysisk kontakt med musikken fra
rillene og stiften til høytalerne.
Mange hifi-entusiaster fnyser av CD-formatet (skjønt man legger til at det er det beste
digitale man får av lyd – interessen for
høyoppløsningsformatene SACD og DVDaudio er merkverdig laber). På vinylen gjør
man ingen kompromisser, mens CDen kun
gjengir fra 20 til 20 000 Hz (men det er det
heller ikke mange stifter eller høytalere som
kommer over dette). I dette perspektivet er
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De øvrige bidragsyterne av tekster er Øyvind Staveland, Ingvar Hovland, Harald
Sverdrup og Kolbein Falkeid. På sangen
Aldri har Kolbein Falkeid skrevet en
usedvanlig vakker hilsen til en som døde
så altfor tidlig, kanskje datteren. Den traff
tungt. Han bidrar med tekst og melodi på
en syrlig kommentar til nord-sør-proble
matikk og vestlig velstand. Her følger også
Øyvind Staveland opp med en besk skild
ring av vår velstand og deres nød i Natt i
Mathare. Odin Stavelands tekster er mer
det en lydmessig katastrofe med alle nedlastingsformatene hvor sanger er krympet
ned til et par MB. Men det er også lang vei
fra rillene til våre ører. Dårlig utstyr kan ikke
oppveies av selv den mest perfekte platepressing. En hifi-entusiast jeg konsulterte,
mente jeg skulle sette meg og lytte til grupper som spilte på akustiske instrumenter på
intimkonserter, uten mikrofon. Lytt så på LP
og CD og se hva du syns best gjengir det
du opplevde. En venn av meg mener han
kan lytte til LP mye lengre enn til CD før
han blir sliten i ørene.
Vi skal heller ikke kimse av at lydopplevelse er mer enn frekvenser og lydoppløsning,
det er en helhetsopplevelse. Det er jo en
slags seremoni med den vakre svarte klatten man med ærbødighet og andakt legger
på platespilleren og fører stiften varsomt til
rillene før man lener seg tilbake og nyter
musikken. Selve rammen omkring det hele
blir en helt annen. Slikt får du ikke med CD!
viser.no

utflytende, åpne skildringer av stemninger
og om djevelskap. Kanskje vi kan spore en
dreining her, fra det nære og tematisk noe
enklere på Vamps tidligere utgivelser til
sosiale tekster om ens egen rolle i verden
og mer generelle stemningsbeskrivelser.

vakre melodier med gjennomarbeidete
arrangementer. Jeg opplever melodiene
mindre umiddelbare på St. Mandag enn
på eksempelvis God morgen, søster, og 13
humler. Kanskje litt mer kompliserte melo
dier og arrangementer i 2008 enn før.

Selve Vamp-uttrykket er for meg umiskjen
nelig knyttet til Øyvind Stavelands fele/
bratsj og fløyter. Da de ble mer elektriske
på slutten av 90-tallet, var jeg redd de ville
gli inn i den store massen av gode band
som låter temmelig likt, selvfølgelig med
mange gode ballader. Jeg synes de har
holdt seg godt, melodiene er sterke og har
kraft i seg til å bevege selv etter mange
gangers gjennomlytting. Lydbildet er frem
deles forankret om det akustiske men fela
og blikkfløytene er mer perifere nå. På flere
av sangene hører vi strykerarrangementer
og på enkelte spor et mer rocka lydbilde
med elektriske gitarer og riff i sentrum.
Perkusjonist Birger Mistereggen bidrar
med artige lydkulisser og suggererende
munnharpespill på Natt i Mathare. Dette
fortjener å lyttes til på høyt volum. Som
så mange ganger tidligere har Vamp laget

Nå også på vinyl
For lydentusiaster og vinylfrikere, er det å
hilse velkommen at Vamp velger å gi ut St.
Mandag på vinyl. St. Mandag har kommet
i en flott vinylutgave i 180 grams høykvali
tetsvinyl med et flott utbrettcover. Bildene
kommer virkelig til sin rett på de store
LP-coverne. Vinylutgaven har en noe annen
låtrekkefølge enn CDen, og den inneholder
13 spor. Jeg har lenge håpet på at de også vil
gi ut debutalbumet God morgen, søster i en
limitert vinyl-utgave. Nå har de snart tyveår
sjubileum. Vi får krysse fingerene og håpe.
Vamp: St. Mandag
CD, vinyl og noter kan bestilles fra Vamps hjem
meside eller i musikkforretninger. St. Mandag kan
lastes ned på iTunes og musikkonline. Vinylut
gaven kan kjøpes hos Big Dipper, The garden og
Platekompaniet (nå med egen vinyl-avdeling).

Vamp i bassenget (foto Siri Knudsen)
viser.no

41

B o k - & C D - o m t al e r

B o k - & C D - o m t al e r
ter av og til som Nico men med langt mer
elegante klanger og ikke så grovkornet i
uttrykket.
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Wallumrød har strippet låtene ned og fjer
net perkusjon og det rytmiske spillet. Du
merker nesten bare en fjern puls i piano,
stemme og synth, samt en tromme som
kan høres i det fjerne. Her fremstår låtene
i en særdeles melankolsk og nedtones inn
pakning, med vekt på litt «duse» klanger,
42 
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Minimalistisk og nedstrippet

Som tilfellet var med Crazy nights, synes
jeg både melodier og tekster kommer
langt sterkere frem, samtidig som mye av
energien og «spruten» i låtene er ned
tonet. Flere av de nevnte låtene er i sin
opprinnelige form svært rytmiske sanger
så Wallumrød har gjort en solid innsats
for å «dekode» dem til minimalistiske,
tidvis svært følelsesladde nesten medita
tive stykker. De fremstår med andre ord
hos Wallumrød fundamentalt annerledes
enn originalen. Det er unektelig noe uvant
i å høre Abba i en nesten dyster fremto
ning, selve stereotypien på glade discolåter
fra 70-tallet. Her beveger de seg langsomt
fremover med et piano som legger klan
ger heller enn å drive låtene fremover.
Klangene og lydkulissene sammen med
Wallumrøds stemme gjør albumet til et
spennende «lytte»-album. Wallumrød lå

Det var flere omtaler vi ikke fikk plass til
i dette nummer og som kommer i neste,
bl.a. Louis Jacobys «Puslespill», Burgess,
Ådin & Wingaards «Doggerland» og
Kaizers Orchestra «250%».
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På sitt siste album, Flower of evil med
tittelen muligens inspirert av Baudelaires
Les fleurs du mal, har Susanne Wallum
rød hentet frem et knippe med låter fra
svært forskjelllige artister. Hun har hentet
låter som av Nico, Lay all your love on me
av Abba, Can’t shake loose gjort kjent av
Agneta Fältskog, Jailbreak Thin Lizzy og
Vicious av Lou Reed. Vær også oppmerk
som på en perle av en låt, Who knows
where the time goes av Sandy Denny. Wal
lumrød har dessuten tatt med to egenkom
ponerte låter som så absolutt står seg godt
i dette selskapet.

Flower of evil: Utgitt på Runegrammofon:
http://www.runegrammofon.com.
Digitalt kan du laste ned musikken på iTunes,
Musiconline og Mic. Albumet kan kjøpes på dob
bel vinyl hos platebutikken Tiger, Platekompani
ets nettbutikk, Big Dipper, The garden for rundt
180,- kr og Lite nytt averterte for 150,- kr sist jeg
sjekket.
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Per Jakob Skaanes

Wallumrøds vokal og piano, med Helge
Stens gitar som lager lydeffekter og et bak
teppe mer enn et tradisjonelt akkompag
nemet til låtene. På perkusjon og vibrafon
har Wallumrød med seg Pål Hausken.
Hausken imponerer også med en delikat
annenstemme flere av sporene. På vokalen
har Will Oldham – Bonnie «Prince»Billy –
bidratt på Jailbreak og Without you.

Flower of evil vil nok apellere til dem som
liker å sitte og lytte for lydopplevelsens
skyld, de som har sans for de små detal
jer i lydbildet, men Flower of evil bringer
ikke noe gla’musikk eller energi til festen.
Jeg synes det absolutt er et album som er
verdt å lytte til tid om annen. Jeg setter
mer enn gjerne på Flower of evil når jeg
skal lytte til to-tre låter med relativt høyt
volum og et glass vin. Albumet krever din
oppmerksomhet. Det er ikke noe album
man setter på i tide og utide, og særlig ikke
når man er trist. Men er man i den rette

Susanna Wallumrød har myspace-side:
http://www.myspace.com/susannasonata
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Første gang jeg hørte Susanne Wallumrød, var sammen med hennes
Magical Orchestra. De fremførte
Kiss-låta Crazy nights. Jeg ble
virkelig imponert over hvor godt
melodien sto seg mot en nærmest
total nedstripping av lydkulisser
og rockeeffekter i kompet. Teksten
kom også langt mer til sin «rett»
enn hva radarparet Stanley/Simmons i Kiss noen gang har forestilt
seg, antar jeg.

Et stilleflytende lyttealbum
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Susanna Wallumrød Flower of evil

stemningen, vil Flower of evil treffe deg
like inn i hjertet. Ta en liten lytt på iTunes.
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Oslo

Buskerud

• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf.
2260 3126/ 2269 3499. www.josefine.no/
viseklubbenjosefine.html
• Nye Skalder v/ Øyvind Rauset, Smedgt.
34, 0651 Oslo. Tlf 9765 1636,
post@nyeskalder.no – nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz Kristoffersen,
criz@criz.no
• Oslo Viseklubb - Oddlaug Askerød,
Åråsvn. 21 C, 2007 Kjeller. 6380 2616 /
93285145, oddlaug.askerod@getmail.no
• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise Odén,
Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@c2i.net
• Akustisk Vinter v/ Roar Stengrimsen Tlf
2316 3901, Faks 2316 3901,
Mob. 918 18 025,
roar.stengrimsen@villspor.com

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12,
3021 Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a),
9765 0744 (mob), daghk@online.no
• Drammen viseklubb - kontaktperson:
Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
www.drammenviseklubb.com
• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Knutehytta, 3614 Kongsberg.
Tlf. 3273 1283. firmapost@knutehytta.no

Akershus
• Soon Viseklubb v/ Roar Lågbu (leder),
Kjøvangveien 73, 1555 Son.
Tlf. 4585 3086, rlagbu@broadpark.no
• Fyrlykta - Erik Bye Visescene, konsertsted: Asker Museum. Øyvind Kjus,
Tlf. 6678 2694, Mob. 4819 2236,
oyvindkk@broadpark.no
• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid
Lisbeth Nygård, Leiv Eirikssonsgt. 14,
2000 Lillestrøm - turili@online.no
• Bærum Viseklubb v/ Anne Girmalm, Helsethellinga 23, 1353 Bærums Verk. Mobil:
9542 5885, anne.girmalm@levre.skole.no
• Rælingen Viseklubb v/ Astrid Margrethe
Olsen, Hvetestien 26, 2006 Løvenstad.
Tlf. 67971735, maeve.kelly@chello.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359,
2001 Lillestrøm, berto@online.no
www.skedsmoviseklubb.no

Vestfold

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum v/ Truls
Gjefsen, Nyseterjordet 29, 2670 Otta.
trulsgj@online.no –
ottajazzogviseforum.blogspot.com
• Skreia Viseklubb v/ Ole Aamodt,
2850 Lena.
• Tanta til Josefine v/ Torunn M. Eriksen.
Lillehammer Bryggeri, Elvegata 19,
2609 Lillehammer. Tlf. 6125 2890.
torunn.eriksen@lillehammer.online.no.
• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Raufoss)
v/ Geir Arne Wollan, tlf. 6117 9761.
www.viseklubbenborre.com
• Vigga Vers- og Visevenner (Brandbu) v/
Laila Støen – skutelandet@gmail.com

Hedmark
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no
• Terningen Skanse, Elverum. v/ Anne
Koht Walmsnæss, ako-walm@online.no
• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet) v/ Bernt
Wold, tlf. 6235 9067 – 9903 8790,
berwo@frisurf.no

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Gunn Heidi Larsen.
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• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.
www.viseklubbenlars.com
• Visegruppa 1881, Halden v/
Frivillighetssentralen i Halden,
wenche.erichsen@frivillig-halden.no
• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R.
Henden, Skjebergveien 158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.net
• Ski Kulturforum, kons.sted bl.a Waldemarhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

viser.no

• Lallahompen Viseklubb
(Holmestrand), v/ Ernst Hauge,
ernsgh@hotmail.com
• SandeXpressen, v/ Aud H. Borge,
Tlf. 3377 7093, auh-bo@online.no
• Tirsdagsklubben (Nøtterøy),
v/ Anne Berge – nordn@c2i.net
• Vestfold Ukuleleklubb v/ Øyvind Sæther.
Tlf. 3339 9760, mob: 9014 3001.
www.ukuleleklubben.com

Telemark
• Bamble Viseklubb v/ Bjørn D
 amberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 3594 6000.
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
• Terna Viseklubb, Tvedestrand, v/ May
Zwilgmeyer, tlf. 3716 6808.
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no
viser.no

• Viseklubben Oss, Arendal v/ Ellinor
Dukan, tlf. 3708 8778.

Vest-Agder
• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad.
harald.knutsen@aa-f.kommune.no
• Mandal Visedager c/o Rune Sage
bakken, Røsslyngbakken 5, 4513 Mandal.
Mobil: 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net

Rogaland
• Egersund Visefestival v/ adv. Asbjørn
Stokkeland, Pb 264, 4379 Egersund.
post@advokat-stokkeland.no
• Stavanger Vise og Lyrikk Klubb, Ole
Fjetland, tlf. 5159 5655,
brev@viseklubb.com – www.viseklubb.com

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn Panta rei, Ola
Garli 7160 Bjugn - olgar@start.no.
• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim
v/ Georg Gjessen,
georg.gjessen@hent.no
www.viseklubbenmaja.no

Nordland
• Kunst og Kaos v/ Leo Sande Gasnier
Masterberggt 53 8900 Brønnøysund. Tlf.
4822 3824. leo@gug.no

Troms
• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Skarven Bar.
www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Fryseriet Pub.
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Musikk-Kultur
– fagbladet som tar musikere på alvor!

95,-

4
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