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Syng for livet
Jeg sitter i Havøysund og blar
i ei perm med over tre hundre
sanger fra Måsøy kommune.

H

er er politiske
viser fra
begynnelsen av 1900-tallet, sanger fra
okkupasjonstida
og evakueringa,
hylningssanger
til øyene her,
revyviser og så
videre. Et doku
ment med stor kultur
historisk verdi. Samlet
inn av en entusiastisk kulturskole
rektor for en del år siden. Sangene
synges i ulike sammenhenger og
det kommer stadig nye sanger ettersom årene går.

D

ette er et av mange
eksempler på sangens
betydning i samfunnet. En
del sangorganisasjoner tar gjennom prosjektet Syng for livet tak
i mangelfull dokumentasjon og
forskning rundt sangkulturen i
Norge. Vi inviterer til konferanse
med mange viktige internasjonale
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aktører innen sangkultur som
innledere 23. – 24. oktober. Målet
er å styrke norsk sangkultur og
skape et syngende Norge. Erfaringer fra oss «reisende i
viser» er nok at vi allerede har et syngende
Norge. Les mer på
side 26.
Men det er sang
organisasjonene
og de tusener som
møtes regelmessig
for å synge, som
ivaretar sanggleden.

T

russelen mot dette er
individfokuseringen og
stjernedrømmene. Disse
står i sterk kontrast til verdien
av samværet rundt sangen som
sangboka fra Havøysund representerer. Syng for Livet er derfor
viktig. Vi trenger å sette sterkere
fokus på sangkulturen i Norge. Vi
trenger å utvikle og styrke den.
Derfor oppfordrer jeg alle miljøer
til å reise til Oslo og delta på sang
kulturkonferansen i år.
Leo Leonhardsen

viser.no

Visebølgen: Smånytt fra visefronten
På dialekt: Tove Bøygard
På dialekt: Bjørn-Peder Johnsen
På dialekten – Et nytt musikkforum
Danmark kaller: Musik over Præstø Fjord
Bellmaniaden 2010
Støtteordninger du bør vite om
Konsertlokaler: Hva med akustikken?
Månedens vise: Beijarblakkjen
Dingseguiden: Capo 2, EarMaster, iPhone
Musikkpolitiet: Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida:
Den svenske riksspelman på nyckelharpa Peter «Puma» Hedlund.
(Foto: Bo Petersen fotografi Aps).

Redaksjonelt
Mye om sang på dialekt i denne utgaven. Bjørn-Peder
Johansen, Tove Bøygard, Jan Ingvar Toft (omtale s. 35) og Liv
Kreken (s. 40) er plateaktuelle artister som har valgt sin egen
dialekt til å synge på. Bøygard fikk toppkarakterer av de fleste
aviser for sin nye CD i forkant av release-konserten på Nye
Skalder i vår. Men dette er bare toppen av isfjellet. Øyner vi en
ny norsk-språklig visebølge?
Vi fått ny logo denne gangen – den blir også innført på nett
sidene sammen med en større oppdatering i høst.
Nr 9 er dessverre noen uker forsinket pga en sterk forkjølelse,
men jeg regner med å være i rute igjen til nr. 10.
Øyvind – red@viseforum.no
viser.no
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Smånytt fra visefronten

Visebølgen

Viseb ø lgen
Nytt musikkblad: ENO

Fra Halvsøstras show.

visearkivaren.blogspot.com

Salongfestivalen på
YouTube

fruer, kjemper og dyr» vant
Folkelarmprisen i klassen
for dokumentasjon.

Årets Salongfestival er havnet på YouTube. Opptakene
er gjort med et fast kamera fra
salen. Kameralyden er ikke
den beste, men kan bli brukbar
om du kobler til eksterne høyttalere. Sjekk ut http://www.
salongfestivalen.com/ og få
med deg høydepunktene og
den gode stemningen i salen.

Folkelarmprisen er folke
musikkens og verdensmusikkens egen platepris. I år var
det over 70 påmeldte plater.
Arbeidet med boka og CD-ene
har vært et omfattende og viktig arbeid for Norsk visearkiv,
og andre har tydeligvis også
satt pris på dette.

Folkelarmpris til bok
og CD fra Visearkivet

Vi gratulerer Velle, Astrid, Elin
og Liv i Norsk Visearkiv, og
plateselskapet Grappa!

CD-en og boka «Norske
ballader - 30 ballader om
drap og elskov, skjemt og
lengsel blant riddere, jom-
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Jodling på moten igjen
I sommer fikk vi en ny
blomst i den ganske skrinne
floraen av norske musikkblader: ENO. Det lages i Bergen og skal selges i Narvesen. 4 nummer i året (som vi)
– og de satser kun på artikler,
ikke musikkomtaler. Vi ønsker
ENO velkommen og håper det
går bra med salget!

15.–21. nov: Sanguka
Norsk musikkråd og Musikk
og Ungdom har fått fire nye
millioner kroner i gave fra
Sparebankstiftelsen DnB
NOR til videreutvikling av
prosjektet Sangløftet. For å
feire dette gjentar de suksessen med fjorårets Sanguke.
Sanguka 2010 vil ha «Sang
for de ventende» som hovedtema. Vi venter på bussen, på
venteværelser, på grønt lys,
vi venter på et tv-program, på
togstasjonen, på et fly som
skal ta av, vi venter på kafé...
15.–21. november ønskes alle
slags sangprosjekter som kan
omfavne årets tema. Alle som
føler de har noe de kan bidra
med er invitert til å delta.
Les mer på sangloftet.no.
viser.no

Bildet til høyre er en hyllest til Polkabjørn og Kleine
Heine, som har brakt den norske jodlingen til nye høyder.
Og for noen høyder!
Elin Prøysen

Trekkspill- og jodleduoen, som
ble dannet etter at de møttes på
Jodlerfest i Huttwil i Sveits sommeren 2007, har oppnådd stor
popularitet og kultstatus. De har til
og med vært oppvarmere for A-ha
på avskjedsturneen deres, som
falt sammen med duoens egen avskjedsturné, The last yodel. Nå er
deres første og siste (hvis vi skal
tro på det de sier) singel tilgjengelig på iTunes: Jeg er fra Romsdalen Norges Tyrol.
Som visearkivar lurer jeg selvfølgelig på hvor Polkabjørns
sang kommer fra. Hvem har laget den, og hvem sang den
først? I arkivet har vi en innspilling på cd i Lirekasse-serien
(nr. 11). Her synger en kar som heter Odd Pedersen sangen
med en lys og klar røst i et opptak fra 1945. Teksten er skrevet av Jens Book Jenssen og melodien av Rolf Syversen.
Personlig foretrekker jeg Polkabjørns versjon!
Det er morsomt å høre hvordan gamle slagere kan tas fram
igjen og gis et nytt liv. Og et lite tips til Polkabjørn og Kleine
Heine: Det er mer å ta av. Her på visearkivet har vi mange
jodlenoter. På nettet kan vi forresten lese at jodling er sunnere enn både yoga og jogging. Forklaringen er at jodling
letter spenninger og stress ved å frigjøre endorfiner i kroppen. Og jodling styrker lungene. Så da er det vel bare å sette
i gang for oss andre også?
– Vi anbefaler denne bloggen! Interessant, underholdende og oppdateres daglig. Gå til visearkivaren.blogspot.com.
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Tove Bøygard
De skriver på dialekt, men er bosatt i Oslo. De blander norsk visetradisjon med
blues, country og folk. Og de har begge kommet med ny plate i år. Vi har tatt en
prat med Tove Bøygard og Bjørn-Peder Johansen.
Ida Svanes Ziener

Jeg møter Tove Bøygard i Botanisk hage
en sommervarm dag i juni. Hun har tatt
seg tid midt en en travel spilleperiode, og
forteller at hun helga før spilte 9 konserter
på 5 dager! Og med tre ulike prosjekter gående er det ikke rart hun har mye å gjøre.
I tillegg til å slippe sin første soloplate, har
hun duoen Bøygard sammen med søsteren
Anita, samt at hun spiller i hallingpunkbandet PearlyCatz.
Men fokuset nå er på soloutgivelsen som
bare heter Tove Bøygard.
6

–Jeg ville gå solo fordi plata er veldig personlig, og noen ganger også politisk. Disse
tekstene må jeg stå for selv.
Og når man leser tekstene, som innholdsmesssig strekker seg fra selvopplevde
romanser til fortellinger om flyktninger og
barnesoldater, kan man forstå valget hun
har tatt. Jeg lurer på om hun ikke føler
at hun utleverer noe av seg selv i de mest
personlige tekstene?
–Jo, kanskje det. Men samtidig tror jeg
at man må tørre å være personlig for at
tekstene skal bli allmenngyldige. På den
måten kan man slå an strenger hos andre.
viser.no

Men i flere av tekstene er det andres historier hun forteller. Som i sangene ”Era me
mange” og ”Langt te Kongo”.
–Jeg er veldig opptatt av mennesker, men
det er vanskelig å sette seg inn i de store
konfliktene. Derfor har jeg tro på å fortelle
enkeltmenneskets historie. Det er lettere
for folk å relatere til.

–Men musikk har jo også en egen kraft,
skynder hun seg å poengtere. –Jeg er ekstremt opptatt av musikk, og har tusenvis
av plater i samlinga mi.
Og inspirasjonskildene er tydelige i Toves
egen musikk. Sangmåten kan ofte minne
om country, det samme gjelder de musikalske arrangementene.

Tove er «gammel politiker» som hun selv
beskriver det, og var i mange år engasjert i
AUF. I dag engasjerer hun seg ved å jobbe
med rusmisbrukere og prostituerte.
–Som artist blir du så
navlebeskuende, det er godt
å få en realitetsorientering
som er så total. Det er jo
også i møtet med menneskene at historiene oppstår,
sier hun.

–Jeg er flaska opp på country, jeg kommer
jo fra bygda. Dolly Parton var min store
helt! Men det er mange flytende overganger sjangermessig, og mange av sangene

I sangen ”Nederst ved
bordet” oppfordrer hun
oss til ikke å glemme de
svakeste i samfunnet. Og
når hun prater er hun så
engasjert i ulike samfunnsproblemer at det får meg til
å lure på hva som er viktigst
for henne, å formidle et
budskap eller å realisere
musikalske ideer?
–Jeg føler veldig sterkt for
budskapet, og har utrolig
lyst til å bidra. Jeg prater jo
mye underveis når jeg spiller, og kanskje er det ikke
det jeg synger, men det jeg
sier som skaper mest diskusjon. Men jeg ønsker at sangene mine skal være mer
spørsmålstegn enn utropstegn. Jeg vil gjerne sette i
gang tanker hos andre.

viser.no
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–Å være totalt alene skaper behov for å
gjøre noe, det gir en veldig kraft, sier hun
samtykkende.
Alternativet til bygdelivet ble å reise langt
vekk. Og etter et år som hestepasser i USA
fikk hun livslysten tilbake. Hun flyttet etter
hvert til Oslo, og byens viseklubber skulle
få stor betydning for hennes musikalske
utvikling.
–Jeg har spilt på både One From The
Heart, Josefine Visescene og hadde nylig
slippkonsert på Nye Skalder. Den muligheten viseklubbene gir med åpen scene er
unik og viktig. I tillegg er klubbene kvalitetsarrangører for de mer kjente artistene,
man vet at man får en god konsertopplevelse fordi publikum er opptatt av å lytte til
musikken.

mine er i visetradisjon. Jeg har alltid elsket
Lillebjørn Nilsen og hans måte å fortelle
historier på. Og Anne Grete Preus har
hatt mye å si for meg når det gjelder å
tenke norsk språk, forteller Tove, som tidligere bare skrev på engelsk. Men nå går det
altså i kav halling.
Hun vokste opp i bygda Skrindo, og første låt på plata har fått tittelen ”Heimat te
Skrindo”. I dag har hun et godt forhold til
hjemstedet. Men på ungdomsskolen hadde
hun en vanskelig periode der hun følte seg
annerledes, og ble mobba. Jeg kommenWaters
og
terer at det virker somCaroline
at mange
skapende
Aage Kvalbein i
mennesker ofte har hatt en slik vanskelig
strålende samspill.
periode i livet sitt.
8

Nå har Tove bodd på
Enerhaugen i Oslo i
16 år, er en etablert
artist, og vil være å
se på mange scener i
tiden framover. Hun
har definitivt fått utrettet noe!
n

Om Tove Bøygard:
•

Født 1966 i Ål i Hallingdal, bosatt i Oslo.
Soloartist,  låtskriver og gitarist.

•

Har tidligere gitt ut albumene Belly
Dream og Røre ved deg med duoen
Bøygard.

•

Aktuell med solodebuten Tove Bøygard
som ble sluppet våren 2010.

•

Med på plata er bl.a. Jørun Bøgeberg,
bass, Geir Sundstøl, div. strengeinstrumenterog Eivind Kløverød, trommer.   

Les mer på www.toveboygard.net
viser.no

Bjørn-Peder Johansen
Bjørn-Peder Johansen slipper i disse dager albumet Blå sjel. Jeg møtte ham et
par dager før slippkonserten på Herr Nilsen i Oslo.
Ida Svanes Ziener

–Den nye plata er et oppgjør med ting jeg
tidligere har fortiet, de blå stemningene i
livet. Jeg føler at jeg har kommet nærmere
meg selv, sier han.
Blå sjel er hans tredje
utgivelse. Og mens debuten Underveis hadde et
nokså akustisk uttrykk, og
oppfølgeren Spesiell var
mer gjennomprodusert,
beskriver han Blå sjel som
en ren gitarskive uten noe
ekstra staffasje. Men han
har ikke lyst til å definere
musikken sin utover dette.
–Jeg er åpen for alle sjangere, jeg vil ikke sette opp
noen stengsler, sier han.

hans døde etter noe han beskriver som en
legetabbe. Likevel er det de mer hverdagslige beskrivelser som dominerer på plata.
Et eksempel er sangen «Pappaperm», der
Bjørn-Peder på humoristisk vis forteller

Caroline har alltid
hentet inspirasjon fra
jazzmusikken, her
holder hun minikonsert
på caféen «Bare Jazz» i
Oslo. Foto: Ida Svanes
Ziener.

Blues/rock-influensene er
likevel tydelige i musikken hans, både når det
gjelder arrangementer og
instrumentering. Mange
av låtene er rytmisk suggererende, noe som understrekes av Bjørn-Peders
energiske, og samtidig
tilbakelente syngemåte.
Men du finner også mer
stillferdige sanger, og man
merker seg fort «Så me
tebake», der han beskriver
hvordan det var da faren
viser.no
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om hvordan livet fortoner seg når man
er hjemme med et lite barn.
Så godt som alle tekstene er skrevet
av Bjørn-Peder, noen av dem i samarbeid
med søster Anne Kristin. Men «Vise te
trøst for oss aille» er det Trygve Hoff står
bak. På plata synger Bjørn-Peder duett
med datteren hans Sibeth Hoff.
–Det er den første «coverlåta» jeg gjør.
Jeg hadde lett etter denne sangen lenge, og
spurt folk om de kjente til den. Og da jeg
endelig fant den, ringte jeg Sibeth og spurte
om hun ville gjøre en duett, forteller han
ivrig. Det er også musikkvideoen til denne
sangen som har blitt spilt på «Norsk på
norsk Jukebox» på NRK1 den siste tiden.
Bjørn-Peder startet sin solokarriere
med å vinne en demokonkurranse i radio
P1. Før dette hadde han spilt gitar innenfor
alle mulige sjangere, danseband så vel som
blues og country.
–Det eksisterer en sterk forteller- og sangtradisjon i slekta mi, som også består av
mange musikere. Gamle viser og stev har
gått i arv og skapt en felles identitet, selv
om vi har utviklet oss forskjellig musikalsk.
Første i voksen alder tok jeg tak i låtskrivinga, forteller han.
Som mange andre begynte han å skrive
på engelsk, men etter et møte med den
anerkjente låtskriveren R. C. Finnigan som
dømte tekstene hans nord og ned, skjønte
han at noe måtte skje. Han begynte å jobbe
mer med tekstene som etter dette gikk fra
engelsk til brønnøydialekt.
–På dialekt får du andre endinger på
ordene, det åpner seg et helt nytt landskap!
sier Bjørn-Peder entusiastisk. Han er også
takknemlig for måten han ble tatt imot i
visemiljøet.
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–Jeg fikk mulighet til å komme ut med de
norske tekstene mine på viseklubben Nye
Skalder. Den tryggheten jeg fikk gjennom
visemiljøet har vært alfa og omega, sier
han. –Det skjer mye spennende i vise
miljøet i dag også, og jeg opplever at folk er
åpne for hverandres uttrykk. Men jeg ønsker meg et mer uformelt møtested for musikere, et sted der man kan sitte og jamme,
og ikke nødvendigvis i de sene nattetimer,
sier han og refererer til folkemusikken.
–Jeg har tro på det som skjer i Schouskvartalet med blant annet Øvingshotellet.
Det er synd hvis vi som spiller med band
må fortsette å øve i mørke kjellere.
Han mener også at visemiljøet kunne
vært organisert litt mer som jazz- og bluesmiljøene.
–Du kan tigge deg til en jobb på en viseklubb, eller så er det Rikskonsertene neste.
Det er ingenting i mellom. Det skulle vært
en revitalisering og profesjonalisering av
organiseringa.
På tross av utfordringene i å få spillejobber, har Bjørn-Peder vært på flere turnéer
rundt om i landet. Og nå i høst legger
han ut på soloturne med den nye plata i
bagasjen.
–Det blir bare meg og gitaren. Jeg liker
dialogen med publikum.
Han har valgt å ha med musikere på
prosjektbasis. Å starte et fast band har han
gitt opp.
Men sangen «Starte band» på den nye
plata vitner om at det en gang var drømmen. «E veit vi får dæ te» synger han. Og
selv om han ikke har fått til akkurat dette,
så har han fått til mye de siste årene, med
både utgivelser og konserter. Jeg lurer
på om han har noen tips til andre som vil
prøve seg i bransjen?
viser.no

Om Bjørn-Peder Johansen:
•

Født 18.okt. 1967 i Brønnøysund.
Soloartist, låtskriver, gitarist og produsent.

•

–Tja, det kan være bra med noen andre
som kan høre på det du gjør. Også må du
kunne selge deg selv som produkt. Men det
handler mest om å stå på. Hvis du får et
nei, prøv en gang til!		
n
viser.no

Aktuell med plata Blå sjel som ble sluppet 16.august.
Med seg på plata har han Jørun Bøgeberg trio i tillegg til div. gjestemusikere.
Les mer om Bjørn-Peder på
www.bjorn-peder.no
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Dingsguiden

Musikkforumet På dialekten
Terje Espe og Bjørn Saksgård ønsket seg flere spillejobber. Det endte med at de
skaffer jobb til andre!
Tekst og foto: Ida Svanes Ziener

Terje og Bjørn møttes på Hell bluesfestival, der de begge spilte med hvert sitt
band. De to hadde visst om hverandre
lenge, men hadde aldri møttes. Når de
så traff hverandre, oppdaget de at begge
skrev på norsk og hadde mye felles. Dette
ble starten på et samarbeid. Jeg møter
Terje Espe i Trondheim, for å finne ut hva
som ligger bak til det relativt nystartede
musikkforumet På dialekten.
–Vi ville hjelpe oss sjæl til å få flere jobber,
sier Espe. –Og vi tenkte at to står sterkere
enn en.
Ryktet om at Terje og Bjørn hadde ”satt
i gang noe” spredte seg, og snart var den
lokale pressen på døra og lurte på hva de
holdt på med.
–Vi ble spurt om hva konseptet het, og om
vi hadde en nettside. Men vi hadde ingen
av delene!
De to skjønte at de måtte sette seg ned og
finne ut av hva de egentlig ville stå for.
Resultatet ble altså På dialekten, et forum
som jobber med både konsertarrangering,
management, booking og låtskriving. De
har allerede knyttet til seg noen band som
de markedsfører og ”selger inn”. Kriteriet
er at de i hovedsak lager og synger eget
materiale på dialekt.
På dialekten har også opprettet egen nettside og facebookside med mange tilhengere. Det kan virke som at mange engasjerer
seg i det å fremme og formidle musikk på
dialekt.
12 

Espe mener at mange av de som skriver
på norsk i dag, som Åge Aleksandersen og
Hellbillies, har hatt tid til å bygge seg opp
over mange år. De fikk også sjansen til å
spille på lokale samfunnshus o.l., arenaer
som ikke finnes i dag.
–I dag er ikke mulighetene til å klatre gradvis de samme. De som er store forblir store
og de som er små forblir små, sier han.
–Det er et gap mellom det å være god og
det å få jobber. Det gapet ønsker vi å fylle.
På dialekten arrangerer derfor månedlige
kvelder på Holdeplassen pub i Trondheim.
Kveldene begynner med en akustisk konsert i 1.etasjen, her går det gjerne i viser.
Så er det åpen scene før kvelden avsluttes
med et band som spiller i 2.etasjen.
Espe forteller at arrangementene har
gått bra til nå, og at de satser videre i høst.
I august står blant annet en trubadur som
har oversatt Vreeswijk til trøndersk på
programmet!
–Men vi bryr oss ikke så mye om uttrykksformen, det viktigste er at de synger på dialekt, sier Espe. Godtas østlendingsdialekt
som min da?, lurer jeg. Og får vite at det
gjør den.
Espe syns det er bra at de musikalske båsene som i større grad fantes før, er borte.
–I dag er det helt greit om en visesanger
flørter litt med jazz, sier han.
Han ønsker seg flere lokale dialektfora
rundt om i distriktene, og han har også
en drøm om å starte en egen festival med
musikk på dialekt. Vi ønsker lykke til! n
viser.no

Om Musikkforumet
På Dialekten:
•

viser.no

Les mer på facebook
og padiialekten.no
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N o r d e n - n y t t:
ningen på den lille festival, der finder sted i
meget naturskønne omgivelser.
Drømmer du for eksempel om en gyngende
vals på en velbygget dansebane under et
stort, smukt valnøddetræ? Jamen, det er en af
mulighederne på Musik over Præstø Fjord, og
dansen stopper ikke fordi regnen gør dansegulvet vådt og usikkert. Næh, så rykker man
blot ind i en gammel lade af træ, og ballet
fortsætter på det lystigste. Er du mere til visesang eller verdensmusik, så er det det store
bolchestribede visetelt, der trækker. Og kan du
lide en festival, hvor du selv kan være musikalsk aktiv, så er der masser af muligheder for
“buskspil” i det grønne eller – hvis man nu ikke
kan stole på vejrliget – i et hav af teltpavilloner.
Temaet er nordisk folkemusik, og festvialen
er vokset ud af ferieaktiviteten Lyø Ø-lejr (ved
Faaborg), som i mange år har haft nordiske
toner på de meste søgte uger. Med inspiration
fra ø-lejren og svenske spilletræf opstod foreningen Musik over Præstø Fjord med lokale
Anne Grete Kamilles fra Tappernøje som
formand.
– Vi har også masser af plads til norske spille
mænd og -kvinder og bestemt også norsk
visesang. Vi er interesseret i inspiration og
«buskspil» på et højt niveau, så professionelle
musikere har gratis adgang til festivalen. Det
gælder blot om at anmelde sig på forhånd,
fortæller Anne Grete Kamilles og henviser til
mailadressen folkemusikdk@gmail.com.

Dansen går under valnøddetræet:
Mange former for dansesko – fra de bareste
fødder til gummirøjsere - blev på grund af
vejret taget i anvendelse under Musik over
Præstø Fjord.
Foto: Bo Petersen fotografi Aps.

Den svenske riksspelman på nyckel
harpa Peter “Puma” Hedlund var blandt
årets artister, og han var ikke karrig med
at deltage i “buskspillet”.
Foto: Bo Petersen fotografi Aps

Musik over Præstø Fjord kan man
regne med - selv om det regner.
Per Jensen, Danmark
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– Solskin er en sindsstemning. Og aldrig har
man oplevet mere solskin på nogen festival
end på Musik over Præstø Fjord.
Sådan lød det i et småfilosofisk øjeblik fra Carl
Erik Lundgaard, der spiller harmonika i den
fynske spillemandsgruppe Lang Linken, mens
viser.no

Danmarks nyeste festival for nordiske viser og
folkemusik for anden gang sang, spillede og
dansede sig gennem augustnatten i Tappernøje på Sydsjælland.

Ok, nu er det for sent for i år, men næste års
Musik over Præstø Fjord er allerede i støbe
skeen - den finder sted i weekenden 11.–14.
august 2011 – og du kan følge med i forberedelserne på webadressen www.folkemusik.
com. Her kan du også læse om, hvordan du
finder vej til det smukke Præstø Fjord.
n
Formanden for
foreningen Musik
over Præstø Fjord,
Anne Grete
Kamilles. (Foto:
folkemusik.dk).

Sandt at sige pis-regnede det nu meste af
tiden, men dommen er karakteristisk for stemviser.no
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M u s Di ki nk gl os gk ua il de er n. n o
lokalt. Fagområdet er stort og krevende
med få krav fra musikklivet, noe som må ta
deler av skylden for at akustiske forhold får
begrenset oppmerksomhet i de fleste byggeprosjekter. I denne situasjonen bør alle
aktører i kulturlivet arbeide for at dette blir
ivaretatt i nybygg, ombygginger og utbedringer av eksisterende lokaler.

Lyd i rom

Romakustikk
– Tilpassede lokaler eller tilfeldigheter…?
Å utøve musikk er et sjansespill. Man kan aldri bestemme seg for et godt
resultat. Noen ganger er det ens eget spill som ikke er optimalt og noen
ganger blir vi offer for eksterne rammefaktorer. Kvaliteten på det vi gjør
påvirkes av en rekke slike rammefaktorer. Romakustikken er kanskje den
mest sentrale av disse, både for utøvere og for tilhørere.
De tre hovedgruppene lydsvak akustisk musikk (for eksempel kor, viser), lydsterk akustisk musikk (for eksempel korps) og forsterket musikk (for eksempel
band) har ulike krav. Tar vi tilstrekkelig hensyn til dette når vi planlegger nye lokaler
og tilrettelegger lokaler til musikkformål?
Erlend Rasmussen og Magnar Osland

Akustikk og opplevelse
Legg merke til akustikken i de rommene
du går inn i. Noen steder bærer stemmen
mens andre steder må du heve stemmen
for å nå fram selv over korte avstander.
Et enkelt klapp eller knips kan avsløre at
rommet har for mye etterklang til å være
egnet til bandkonsert, men derimot være
velegnet for kor. Det er store forskjeller på
rom der små lyder skaper betydelig uro og
rom som demper lyden. Dessverre tar vi
mye mindre hensyn til romakustikk enn til
16 

den visuelle opplevelsen. Dette har gjort at
vi innenfor musikkutøvelse opplever meget
varierte forhold under øvelser og konserter. Må vi leve med det eller kan vi gjøre
noe med det?

Musikklokaler.no
Ja, vi bør gjøre noe, mener Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler. De
har etablert nettstedet musikklokaler.no,
som skal bidra til å øke kompetansen på
lokaler til musikkformål. Akustikk har blitt
et betydelig satsningsområde for Norsk
musikkråd både nasjonalt, regionalt og
viser.no

Lyd kastes tilbake når det treffer en vegg
eller en gjenstand. Ulike materialer og
ulike former reflekterer lyden tilbake i
varierende grad. Noen materialer gir deg
mye av de høye frekvensene og lite av de
lave. Variasjonene er også store i forhold
til hvor lenge lyden blir i rommet. Denne
såkalte etterklangstiden kan måles i de
ulike frekvensområdene og er en sentral
del av opplevelsen for de som skal øve eller ha konsert i lokalet. Ulik bruk og ulike
musikkformer setter forskjellige krav til
etterklangen i et lokale.

Sentrale begreper
Viktige temaer som bør bringes inn i
prosjekter på et tidlig stadium er: etter
klangstid, volum, bakgrunnsstøy og
lydgjennomgang. Disse temaene må sees
i sammenheng med bruken av rommet.
I utgangspunktet har lydsvak akustisk
musikk behov for mye etterklang, lydsterk
akustisk musikk har behov for mindre og
forsterket musikk har behov for rom med
lite etterklang. Det er også viktig at disse
temaene blir tatt opp ikke bare ved bygging
av konsertlokaler, men ved alle bygg der
musikkøvelser og musikkaktivitet skjer.
Dette har betydning både for en kunstnerisk utvikling og som en sikkerhet mot
hørselsrelaterte helseplager.

Norsk musikkråds normer og
anbefalinger
Det er i dag ingen lovgivning knyttet til romakustikk i musikklokaler. Norsk musikkråd har utviklet normer og anbefalinger
som skal ivareta musikklivets behov. Disse
kan lastes gratis ned fra musikklokaler.no,
og det anbefales at det henvises til disse
og arbeides for at de blir retningsgivende.
Enkelte fylkeskommuner har vedtatt disse
som forutsetning for offentlig støtte til lokale og regionale kulturbygg. Dette bidrar
til å ivareta behovet for å kvalitetssikre
bruken av de begrensede offentlige midlene som går til lokaler til musikkformål.

Si fra tidlig!
Det er avgjørende for resultatet at alle
aktører i musikklivet bidrar til at akustikk
og bruk av lokalet kommer inn i planleggingen på et tidlig stadium i bygge- og
rehabiliteringsprosjekter. Dette handler
om kunstneriske kvaliteter, om helse og
det handler om arbeidsmiljø. Et slikt tidlig
engasjement kan bidra til riktig materialvalg, fleksible rom, tilstrekkelig størrelse
og mindre problemer med lydgjennomgang fra tilstøtende rom. Gode og tilpassede lokaler til musikkformål trenger ikke
å være kostbart når dette blir ivaretatt
tidlig i planleggingsprosessen. Tilpasninger i etterkant kan være adskillig mer
kostnadskrevende. Oppfordringen til alle
aktører i lokalmiljøene må derfor bli: Si fra
tidlig, gjør deg kjent med Musikkutstyrsordningen og bruk Norsk musikkråd og
hjemmesiden musikklokaler.no som støtte!
Erlend Rasmussen er seniorrådgiver i
Norsk musikkråd og Magnar Osland
Generalsekretær MiS. De har skrevet
artikkelen på vegne av Norsk musikkråds
utvalg for musikklokaler.

Les mer på www.musikklokaler.no – Norsk musikkråds nettsted for musikklokaler
viser.no
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for presumtivt nyttige dingser & programmer

Et øvings/innlæringsprogram er blitt enda
bedre:

Capo 2

Vi omtalte Capo i Viser.no 6 – et lite program du kan
bruke for å senke/øke hastigheten på musikk, redusere/fjerne vokalen og øve inn partier av en låt. Nå er versjon 2 kommet – med akkorder og tablatur i displayet.
Janne Møller

I nummer 6 skrev jeg om
Capo – et program så nyttig at
jeg endre opp med å kjøpe det
(ca 300 kr). Jeg hadde brukt et
svenskutviklet program, Amazing Slowdowner, tidligere –
det finnes fortsatt, men er mer
begrenset enn Capo, bortsett
fra eksport av lydfiler, som nå
er kommet også i Capo.
Har du mye penger, får du
tid-strekking i bedre kvalitet
med programmer som Logic,
Cubase og Melodyne, men
da er vi oppe i flere tusen
kroner. Lydkvaliteten fra disse
er bedre og kan brukes i produksjon av CD’er. Capo er nok
mest praktisk til innøving, men
der scorer det til gjengjeld
høyt.
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Endring av lengde og/
eller tonehøyde (pitsj)
Programmet brukes for å lære/
øve inn vanskelige stykker, og
virker ved å senke tempoet
uten å endre pitsj (tonehøyde) – eller du kan beholde
tempoet men endre pitsjen.
Praktisk når du sitter og øver
inn flere stykker fra lydfiler, så
kommer det ett hvor du ellers
måtte stemt ned alle strengene en halvtone. Innøving av
vanskelige partier, eller steder
der ting går så fort at det er
vanskelig å høre hva som
skjer, gjøres ved at du setter
ned tempoet.

Nytt: Se tonehøyden
Lydbølgene man så i forrige
utgave er byttet ut med et
«spektrogram» hvor tone
høyden på hver tone vises
som mørke «flekker» på en

notelinje. Disse kan
markeres og gjøres
om til «pianorull-noter» slik du kanskje
kjenner fra midi-programmer. Pianoruller
var papirremser som
ble brukt av de selvspillende pianoene
for hundre år siden.
Tonene er vannrette
streker som går opp
og ned, og lengden
vises med lengden
på streken. Mer
informasjon enn
noter, for du kan se
eksakt hvor lang en
tone er, ikke bare angitt med
svarte /hule noter eller prikker
etter dem. Klikker du på en av
strekene, spilles en tone i den
tonehøyden som vises.
Musikk fra soloinstrument med
enkelttoner vises best, men
det går også med et helt bandopptak. Etter som du bruker
programmet blir du vant med å
se hvilke toner som er hovedmelodien og hva som bare
er overtoner. Vanligvis er det
de mørkeste «flekkene» som
utgjør de spilte tonene. Du kan
øke kontrasten på bildet for å
se de svakeste tonene bedre.
En litt uvant måte å jobbe
på, men jo mer man bruker
det, jo bedre går det.

Nytt: Tablaturer
Capo kan generere tablatur
for gitar, mandolin, bass og
ukulele. Den håndterer også
elegant nesten enhver stemming du kan tenke ut – over
50 bare for gitar. Du kan også
justere tablaturet for bruk med
en… capo! Om strengen som
vises i tablaturet ikke er den
du ønsker deg, er det lett å
endre.
viser.no

Alt er ikke bare roser. Spektro
grammet kan ikke økes
loddrett, så du får bare med
ca 3 oktaver av gangen uten å
skrolle. Tablaurene spilles ikke
tilbake sammen med musikken, noe som kunne vært fint
for å sjekke at alt stemmer
– du må spille det på et instrument for å kontrollere. Du
kan heller ikke skrive det ut,
men må åpne programmet for
å spille etter det. Dette er noe
jeg vil gjette på at de fikser i
en senere versjon.

Nytt: Akkorder
Du kan nå klikke en akkordknapp gjennom en sang.
Programmet gjør en forbausende god jobb med å gjette
seg til korden ut fra lyden i
det området der man klikker.
Capo gjenkjenner dur, moll,
min, maj, min7, maj7, +9 osv.
Fler korder kan også legges
inn manuelt. Det er ikke hundre prosent nøyaktig – bruk i
så fall øret og gjør manuelle
endringer. Et godt utgangspunkt er uansett bedre enn
ingenting. n

zing Slowdowner. Pris ca 400 kr
(Ibsen Studio).
Sonic Visualizer. Ligner Amazing Slowdowner, men er litt
mer «geek’ete» og kanskje mer
beregnet på lydteknikere.

EarMaster
Hørelære for amatører og profesjonelle
Det danske EarMasterprogrammet hjelper til
å trene opp øret og øve
musikkteori med 651
treningsøkter, fra begynnernivå til avansert. Det
hjelper deg å høre og
skjelne intervaller, akkorder, progresjon og skalaer. Og mye mer.
Øyvind Rauset

Da jeg var 12 og hadde spilt
fele et par år, ble jeg sendt
på hørelærekurs med Marie
Foss, som var dirigent i NRK.
Jeg tenkte... «Hørelære – hva
f... er det for noe?» og syntes
det hele virka litt barnslig. Inntil jeg hadde gått der et halvår.
Da så jeg lyset: Ved å trene
seg opp til å høre intervaller,
rytmer og skrive noter etter
musikkdiktat, ble det lettere å
lage en melodi i hodet og få
den ned på noter. Jeg var så
heldig å bo nær en musikkskole med dyktige lærere.
Ikke noe kan erstatte en ekte
lærer, men det nest beste er
et godt program som hjelper
deg igang!

Både klassisk og jazz
Ved hjelp av skjermvinduer
med notelinjer, piano, gitar,
bass, fiolin, og andre strenge
instrumenter, kan hørelære bli både lett og morsomt.
EarMaster kommer med to
«lærere» som vil guide deg og
gradvis øke nivået
g

Capo 2, SupeMegaUltraGroovy Software.
Pris 49$ – ca 300 kr.
Oppgradering 19$.
Demo: Kan brukes
med 5 minutters
arbeid pr låt.
Alternativer:
Amazing Slowdowner, mindre
visuelt enn Capo
(trist brukerflate med
ruter å fylle ut). God
lydkvalitet, noe mer
nøyaktig (om du f.eks
må ha låta til å vare
eksakt 3 minutter
f.eks). Både for mac
og PC. Shareware.
Timestretch – bare
for PC. Likner Ama-

viser.no

EarMaster: Lærerikt – med tilbakemeldinger når du gjør en feil.
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etter hvert som du gjør framgang. Standardlæreren har
440 leksjoner fra nybegynner
til avansert. Jazzlæreren har
211 leksjoner med swing
rytmer og jazzakkorder. Du
kan også ta samme leksjon
om igjen, fordi den forandrer
seg for hver gang.
EarMaster gir audiovisuell
tilbakemelding på alt du gjør.
Tonene du skriver inn blir
transkribert samtidig på staven
og på skjerm-instrumentene.
Når du gir svaret ditt, vil
EarMaster si fra om svaret er
feil. Det korrekte svaret blir

Dingsguiden

B e l l Dmianng isagduei nd e2n0 1 0

vist på staven og på skjerminstrumentene, og du kan
høre begge to samtidig eller
individuelt. En effektiv læringsprosess, hvor du lærer av dine
feil og forbedrer ørene.
EarMaster virker som et
program alle som jobber med
musikk vil ha nytte av, og jeg
mistenker at også musikklærere burde skaffe seg programmet for å plukke opp idéer til
undervisningen.

Bellmaniaden 2010

Earmaster 5 Pro.
Pris: 695,- (Ibsen Studio).

iPhone & iPad: En flom av
nye musikkprogrammer
Vi skrev i forrige nummer
om at iPad, Apples nye
pekeplate, kunne brukes
til musikk og notelesing.
Øyvind Rauset

Siden da har ca 30.000
nordmenn skaffet seg iPad
(ifølge Aftenposten) og det er
kommet en flom av nye programmer, alt fra gitartunere til
amp-simulatorer og flerspors
lydopptakere. Pr idag er
antallet i «Music»-kategorien
på iTunes App store kommet
opp i 5.300. De fleste koster
mellom 10 og 80 kroner, og
mange er gratis. Det er også
kommet plugger for å koble
gitar eller piano direkte til
iPhone/iPad.

Bellmaniaden 2010 samlet 130 mennesker i Fossekleivas store
teatersal. Med småbordløsning var det fullt overalt, i sal og på
scene, og skjønne syngende damer fra mezzaninen!

Til venstre ser du FourTrack,
et firspors opptaksprogram for
iPhone. iPad-versjonen heter
StudioTrack og gir 8 spors
opptak. Kjekt å ha til skisser
og utkast, kvaliteten er som
på CD (44,1 MHz, 16 bits
lyd). iPhone-programmene
slår ennå ikke ut dedikerte
opptakere som Zoom H4 med
høyere lydoppløsning.

Freddie Langrind

Une Kulsrud regisserte oss
noen timer før forestillingen
og fikk en flott forestilling ut
av det! Jeg hadde jo selv
bare kastet fram noen heller forrykte ideer, og Une
virkeliggjorde dem - og
mye mye mer enn det!!!
Alle hadde tatt oppfordringen om antrekk på alvor,
det var en masse flotte folk å se!
Kjempestemning og trampeklapp etterpå!
Det er spilt inn DVD av hele forestillingen, og

FourTrack, Sonoma Wire Works.
Pris: 55,- (iTunes App store).
StudioTrack, Sonoma. Pris: 219,-.
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den er absolutt severdig! Une kan levere den
for kr. 200,-.
Nettstedet www.bellmaniaden.no er nå
oppdatert, bl.a. med en bildekavalkade som
gir litt inntrykk av hva som foregikk! Nå går vi
rundt med tanker om å gjøre en CD-innspilling… Kjenner noen en rik onkel?
Så kan jeg ikke la være å nevne at jeg i
disse dager slipper mitt nyeste viseprosjekt «Visevandringer i Vestfold-landskap»,
15 nye viser; flyer og notehefte er lagt ut
på freddie-langrind.com.		
n
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www.procom.no

MOBILT STUDIO

Prisene gjelder kun for medlemmer av Norsk Viseforum, og
kan bestilles på: mail@procom.no, eller telefon: 32 20 83 30.
NB! Dette er et forslag på oppsett, og kan selvfølgelig forandres.
Vi har det beste utvalget i kvalitetsutstyr for studio, og har høy
kompetanse og lang erfaring på området. Vi hjelper deg gjerne
med å skreddersy et oppsett som inneholder akkurat det du
trenger i din opptaks-situasjon. Kontakt oss på mail eller telefon,
eller stikk innom vår butikk i Drammen for en hyggelig prat..
©2010 Procom Music AS - Collettsgate 5 - 3041 - Drammen

Tlf.: 32 20 83 30 - Fax: 32 20 83 35 - Epost: mail@procom.no

Månedens folkevise

Beijarblakkjen
Hentet fra Folque-viseboka • Ill.: I. Bilibina (1899)
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Bamsen i Norden er borte.

Sangkulturkonferansen 2010

SANG FOR ALLE –
VEIEN FREM

Det var med sorg vi fikk budskapet om at Kalle Zwilgmeyer har gått bort. Natt
til 6. september sovnet han inn i Frederikssund i Danmark.

D

Nytt samspill for sangen i Norge
Alle i Norge skal få del
i sangen som kilde
til glede, mening og
utvikling i et samfunn
som målbevisst utnytter sangen for å skape
et bedre liv for alle.
Sangkulturkonferansen
2010 handler om å realisere denne visjonen!
Konferansen vil blant annet
presentere spennende internasjonale eksempler på veier
å gå for å realisere visjonen
og noe av den voksende
mengden av dokumentasjon
om sangens positive virkninger for den enkelte og for
samfunnet.

Konferanse og fremtidsverksted
Men først og fremst vil konferansen fokusere på veien
frem til et syngende Norge.
Deltakerne vil bli utfordret
til å delta gjennom og etter
konferansen i å realisere
visjonen. På konferansen vil
det bli presentert utkast til et
manifest og forslag til rammer
for en nasjonal plan for å
gjøre Norge til en syngende
nasjon.
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Noen av årets
innledere:
Laine Jänes, Estland kulturminister
Baz Chapman, Programme
Manager For Sing Up i Storbritannia
Maria Guinand, kordirigent
og professor fra Venezuela

Laine Jänes, Estland kultur
minister

En ny plattform for
samarbeid
Bak konferansen står tunge
aktører som i fellesskap vil
følge opp konferansens
resultater og innspill og
arbeide videre mot målet om
et syngende Norge gjennom
fellesprosjektet Syng for livet.

Tid, sted, pris
Dato: 23.-24. oktober. Påmelding før 5. oktober.
Sted: Royal Christiania
Hotel, Oslo
Deltakeravgift: Kr. 2.000,- inklusive alle måltider. Lavere
pris for studenter og deltakelse på deler av konferansen.

Anne Haugland Balsnes,
kordirigent og førsteamanuensis fra Norge
Töres Theorell, professor og
korsanger fra Sverige.
Syng for livet er:
Folkeakademienes
landsforbund, Musikk i
Skolen, Norges barne- og
ungdomskorforbund, Norsk
musikkråd, Norsk Visearkiv,
Norsk sangerforum, Norsk
Viseforum, Stiftelsen NaKu-Hel Norge, Musikkens
studieforbund og Norges
korforbund.
n
Les mer om Sangkultur
konferansen og Syng for livet:
www.syngforlivet.no.

viser.no

a Kalle ble
utnevnt til
æresmedlem
i Norsk Viseforum,
var det en merittliste
som ingen kommer
opp imot som lå til
grunn. Mange hundre
viser med flere titalls
forskjellige komponister. Mange år med
radioprogrammer som
førte til en oppblomstring av visesang og
viseklubber, ikke bare
i Norge, men i hele
Norden.
Det er kanskje først og
fremst som inspirator
og samlingspunkt for visesangere og
visa i Norden han vil bli husket. Med
de årlige visetreffene gjennom nesten
30 år på Skagen og flere samlinger i
Norge og Hellas klarte han å etablere
uformelle møteplasser for viseutøvere
og visevenner, som resulterte i mange
nordiske turneer og gruppekonstellasjoner. Disse samlingene ble viktige
knutepunkt, ikke bare for visesangere,
men viktig for videreføring og fornyelse
i den nordiske visetradisjonen.
Som nykommere i visemiljøet følte
man seg velkommen og verdsatt. Kalle
møtte alle med en ekte varme og så
noe unikt positivt og spennende i alle
som var rundt ham. Han gjennomførte

viser.no

sommerturneene med
nye deltakere hvert år,
slik at så mange som
mulig skulle få mulighet til å presentere seg
for et større publikum.
De årlige gåturneene
måtte han slutte med
på grunn av dårlige
bein, men han fortsatte i bil og båt.
Selv har jeg mange
artige turneer med
Kalle som nå er gode
minner, i Sverige, Finland og her hjemme
fra begynnelsen på
1980-tallet til den
siste vi hadde i 2008.
Jeg kommer til å savne de årlige brevene, skrevet på hans gamle Remington
skrivemaskin, med avslutningen “bamseklem fra vennen Kalle”.
At du ikke skulle rekke frem til 73-årsdagen hadde vi ikke trudd. Du skulle
alltid være her for oss. Nå er det takknemlighet for alt du gjorde og sorgen
over tapet av deg som merkes.
I fremtiden kommer vi til å ha mange
gode samlinger med familen og vennene i Kalles ånd. Våre tanker går først
og fremst til familien nå.
Vi lyser fred over Kalles minne.
Leo
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Vise-studietur
til Moskva
3.-7. nov 2010
Sammen med Norsk
Viseforum (Norge) og
Inlandskult (Sverige) indbyder Laboratorium for
politiske viser (Danmark)
til studie- og koncertrejse 3.-7. november
2010: UNDERGRUNDSSANG OG FOLKESANG I
MOSKVA.
Rejsen har den russiske
guitarpoesi som tema og
henvender sig til nordiske
sangere / sangskrivere, der
vil tættere på denne genre,
dens tid, dens steder og dens
traditionsbærere. Der bliver
workshop med russiske kolleger og medvirken ved offentlig
koncert sammen med dem.
Der bliver også tid til sightseeing i Moskva.
Den russiske guitarpoesi
blev født som undergrundssang i efterkrigstidens Sovjet,
spredtes på illegale båndoptagelser og blev kittet i
en folkelig bevægelse, der
kan sammenlignes med den
samtidige folkesang- og
borgerretsbevægelse i USA.
Dens hovednavne er Vladimir
Vysotskij, Bulat Okudzjava,
Alexander Galitj og Julij Kim.
I dag synges guitarpoesien
i Rusland som Evert Taubes
sange synges i Sverige og
Georges Brassens’ i Frankrig
– men den er stadig undergrundssang.
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Rejsen tilrettelægges af Lars
Forchhammer (tolk og rejseleder), Per Warming (forfatter og sanger) ogSvetlana
Ouvarova (Slavisk Institut i
Stockholm). Vi har kontakt
med sangeren Vladimir
Altschuller, vicedirektør på Vysotskij-museet Andrei Krylov
og Okudzjava-studiecentret
i forfatter-byen Peredelkino.
Vi har også kontakt med Julij
Kim.
Af hensyn til de reserverede
flybilletter vil vi bede interesserede kontakte os snart – og
helst før 5. september.   Der
er søgt fondstøtte til rejsen,
men vi har ikke fået svar
endnu. Uden støtte er prisen
(for en gruppe på 15 personer) beregnet til 5.520 DKR
per person. Den dækker fly
København-Moskva t/r, 4
overnatninger på dobbeltværelse (inkl. morgenmad),
transfer lufthavn-hotel, lokal
transport, entreer, visum, rejseleder og tolk. Enkeltværelse
koster ekstra. Deltagerne
betaler selv for frokost og
aftensmad.
Aktive sangere/sangskrivere
kan desuden søge støtte hver
for sig:
DANMARK: www.dmf.dk,
www.folkemusik.dk, www.
djbfa.dk, www.artisten.dk,
www.dpa.org
NORGE: Fond for utøvende
kunstnere www.ffuk.no, (op til
6.000 NOK), Musikernes fellesorganisasjons Vederlagsfond
www.musikerorg.no
SVERIGE: Konstnärsnämndens bidrag för internationellt kulturutbyte: www.
konstnarsnamnden.se.
Svenska institutet: www.si.se/
Svenska.

D i n Kg us gr us i d e n
Kontakt: Lars Forchhammer
(forch@sol.dk +45-20639925)
og Per Warming –
perwarming@hotmail.com
+45-32961017.
www.viselaboratorium.dk. n

Etablering og drift av konsertscener
i bygde-Noreg
Valdres folkemuseum 22.–23. okt.

Troms: Kurs
i gitar og
munnspill
Tromsø: Det musikalske
kurstilbudet høsten 2010
er klart og vi har tilbud
for nesten alle – fra 10 år
og opp.
•

Gitarkurs akustisk 10-12 år
trinn I og II

•

Gitarkurs akustisk ungdom
og voksen trinn I

•

Elgitarkurs ungdom og
voksen trinn I og II

•

Munnspillseminar – helga
22.-24. oktober 2010

Dersom du er musikar, arrangør eller går med ein etablerar i magen, så er dette
seminaret for deg.
For den gode levande musikkopplevinga på
store og små scener, har konsertarrangøren eit
stort ansvar. Har du som konsertarrangør god
nok kompetanse eller treng du eit løft og inspirasjon for vidare drift? Sjå detaljert program i
vedlegget.

Programmet kan du finne på http://viser.no/
blad/hva-skjer.

Arrangør av seminaret er Austnorsk folkemusikksenter i samarbeid med Rytmisk kompetansenettverk for Austlandet.

For påmelding og meir informasjon: bhemsing@hemsing.no , tlf 971 52 445.
n

Vårt formål er
«å heve kompetansen innan sjangrane
jazz, folkemusikk, pop/rock og verdsmusikk for på denne måten å auke interessa
for rytmisk musikk generelt og for å heve
utøvaranes kompetanse spesielt.»

Pris for seminar: Gratis.
– Mat fred/laurd: kr 225,- (kontant ved oppmøte). Kvar deltakar ordnar overnatting sjølv.

Kontakt:
Bente Hemsing /dagleg leiar
Austnorsk folkemusikksenter
Valdresmusea AS,
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Tlf: 97152445

Kursene foregår i Tromsø og
kursene i akustisk gitar er
lagt til Kvaløysletta, Kroken,
Stakkevollan og Sentrum. Påmelding kan gjøres på nettet –
her kan du også lese mer om
kursene: www.musikk.no/
troms/kurs
Kursene går en dag i uka, og
det første starter 4. okt.
Troms Musikkråd, Postboks
123, 9252 Tromsø Storgata
88, 3. etg.
Tlf 776 55900 – 900 14065
– Faks 776 55910
Les mer på
www.musikk.no/troms
n
viser.no

viser.no
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Fond og Støtteordninger

Har du mange gode idéer, men mangler penger for å realisere dem? Viseforums
Ida Svanes Ziener har laget en oversikt over aktuelle støtteordninger for visesangere- og klubber 2010/2011.
Ida Svanes Ziener

Frifond
Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige
organisasjoner, gitt at de er
organisert som frivillig forening. Det viktigste kriteriet er at
1/3 av medlemmene må være
under 26 år, eller at det er et
ungdomsprosjekt for og med
ungdom. Man kan søke støtte
direkte fra Frifond, men klubber
som driver virksomhet rettet mot
ungdom, og som er medlem i
Norsk viseforum, kan også søke
om støtte via oss.
Løpende frist.

Fond for lyd og bilde
Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til rettighetshavere for den lovlige kopiering
til privat bruk som skjer fra
videogrammer og fonogrammer,
og for å fremme produksjon og
formidling av innspillinger i lyd
og/eller bilde. Opphavsmenn,
utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig
har sitt virke i Norge kan søke.
Fondet gir prosjekt-støtte til
bl.a. produksjon og formidling
av lydopptak, tekst beregnet
til musikk, komponering samt
konsertvirksomhet og turnéer.
Frist 1. feb og 1. sept.

Hvordan får man egentlig penger …
fra de ulike fondene? Hva bør en søknad inneholde? Hva er et realistisk budsjett? Alt dette
finner du råd og tips om på fondenes hjemmesider. Vi kan anbefale siden til Fond for utøvende
kunstnere som har en god generell oversikt:
ffuk.no.
Mange støtteordninger har egne søknadsskjemaer, og
da er det veldig viktig å lese retningslinjene og fylle ut i
henhold til disse. Det er også viktig å finne ut om du/ditt
prosjekt er berettiget til støtte. Ta en telefon og prat med
de som behandler søknadene, de kan gi deg uvurderlig
hjelp og tips. Du kan også kontakte oss i NVF, så kan vi
prøve å finne ut det du lurer på.
Utover støtteordningene som er nevnt her, finnes det regio
nale musikkråd og lokale støtteordninger der det kan være
mulig å søke støtte. Kommunene har også ofte midler,
fond eller stipender det kan søkes på. Så her er det bare å
lete på nettet, ta en telefon, og viktigst av alt: skrive gode
søknader, så kan det fort vise seg at det er penger å hente!
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Fond for utøvende
kunstnere
Fondets midler er øremerket
honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet.
Fondsloven definerer musikere,
sangere, skuespillere, dansere,
sceneinstruktører, dirigenter og
andre som gjennom sin kunst
framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Utøverne må
bo og hovedsaklig ha sitt virke i
Norge. Midlene går i hovedsak
til freelancevirksomhet og til frie
grupper. Aktuelle støtteordninger: Innspilling av fonogram,
Prosjektstøtte Reisestøtte,
Kurs-/seminarvirksomhet, Stipend for videreutdanning.
Søknadsfrister fortløpende
seks ganger i året. Reise- og
videreutdanningsstipend utlyses
i januar.

KOMP-ordningen
KOMP er en ny støtteordning
for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz,
folkemusikk, verdensmusikk
med mer (viser inngår sannsynligvis her). Midlene skal
primært nyttes til tiltak for og
med amatører. Det gis primært
støtte til innhenting av eksterne
instruktører. KOMP kan i visse
tilfeller også støtte utvikling av
nytt materiell, hvis dette kan
bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene. Opplæringsprosjekter som når mange
aktive prioriteres. Alle mer eller
mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan
søke, f eks organisasjoner,

viser.no

bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber,
frittstående grupper, kulturskoler
og andre offentlige aktører.
Klubbkurs og opplæring i bruk
av lys- og lydutstyr er støtteberettiget.

Ny voksenopplæringslov

Frist 15.januar.

•

Dere kan søke om støtte til dagskurs

•

Dere får inntil 100 kr per studietime med lærer

•

Dere kan søke om kurs med ned til 3 deltakere

•

Dere har krav på gratis undervisningslokaler

Musikkfondene
Musikkfondene er felles
administrasjon for Det Norske
Komponistfond, Komponistenes
Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet.
Fondene har som sin primære
oppgave å tildele midler til komponister og tekstforfattere.
Mest aktuelt her er Tekstforfatterfondet. Det er et fond
for forfattere av originalverk og
oversettelser beregnet til bruk
med musikk.
Frist 1.april og 1. nov.

Musikkutstyrs
ordningen
Musikkutstyrsordningen (MUO)
administrerer offentlige tilskudd
til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap,
samt til utvikling, tilrettelegging
og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det
rytmisk musikkområdet. Her kan
konsertarrangører og klubber
søke om bl.a. framføringsutstyr
som mikrofoner og instrumenter.
Frist 1. februar.

Norsk kulturråd
Norsk kulturråd gir støtte til
mange ulike ting, men mye av
støtten gis til spesielle grupper,
eller musikksjangere. Musikerstøtten, prosjektstøtten og
arrangørstøtten er mest aktuell.

Musikerstøtte

Målgruppen her er profesjonelle utøvere, band og artister

viser.no

1.januar 2010 ble det vedtatt ny voksenopplæringslov. Her er noen av de viktigste tingene du bør få
med deg:

Se større artikkel med fler detaljer – og få hjelp til å
søke – på http://viser.no.
som allerede har markert seg
regionalt, nasjonalt eller internasjonalt innen pop, rock, jazz,
folkemusikk og verdensmusikk
samt alle undersjangere, blues
og visesang! Det kan søkes om
støtte til konserter og turnéer.
Løpende søknadsfrist.

Prosjektstøtte

Norsk kulturråd gir tilskudd til en
rekke spesielle tiltak og prosjekter innen musikkområdet som
har tilknytning til rådets øvrige
arbeids- og satsningsområder.
I strategiplanen legges det
vekt på å bidra til nyskapende
prosjekter og forsøksordninger
innen kunstområdet musikk,
samt til å verne og tilgjengeliggjøre musikkhistorien i Norge
gjennom å støtte ulike dokumentasjon og formidlingsprosjekter.
Frist: 1. mars, 1. juni, 1. sept
og 1. des.

Arrangørstøtteordningen
(Viktig for alle klubber og
konsertarrangører!)

Man kan søke om tilskudd til arrangørvirksomhet. I fordelingen
av midler prioriterer Kulturrådet
arrangører som har offentlige
konserter som sitt primære
virkeområde, og som har et
styre som er ansvarlig for drift

og en organisasjon som sikrer
kontinuitet. Det kan søkes om
flerårig tilskudd. Arrangører
som søker flerårig tilskudd må i
søknaden redegjøre for planlagt
virksomhet i søknadsperioden.
Løpende søknadsfrist.

MFOs vederlagsfond
Utøvende musikere og artister
kan søke støtte til egne prosjekter, slik som innspillinger, turneer, enkeltstående konserter
og PR-virksomhet m.v. Det kan
også søkes om studie- og/eller
reisestipend. Fondet har eget
søknadsskjema som fortrinnsvis
bør benyttes. Tilskuddsordningen utlyses i Musikk-Kultur og
på MFOs hjemmeside.
Ingen faste søknadsfrister

Legatsiden
På legatsiden finner du oversikt
over ulike legater knyttet til aktivitet og/eller geografisk område.
Her kan du være heldig å finne
et stipend/legat som passer
n
akkurat for deg! 		
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G-strengen

Torbjørns Vise-X
1

2

3

4

5

16

6

7

8

22

34

35

41

36

38

61

32
33
34
36
38
43
44
45
48
50

Sammenslutning
Værfenomen
Stoffmengde
Guttenavn
Myntenhet
Gud
Parti/geriljagruppe
Utkast

Løsning kryssord nr 8:
P
R
O
F
E
S
J
O
N
E
L
L
E

L A T
A R E
M A R
L
I D
P I L
T O
G
D
E R D
N
S
U K A
I L L
N I G

32 

E S
R E
I
H E
E R
L
E
R U

E L
A
R R
I
D
M A
A N
K K
T
I K K E
S
Å
E S T R
E E

S K A
V K L
T
D U
U
P
N D O
K E L
L I
E
S
R
K
M
Ø M
T R Å

P
I
S
T
O
L

P
A
R
T
I

T
A
U
B
I
L

T
U
R
I
S
T

T
R
U
T
N
E

R
E
B
E

Rom
Tall (bakv.)
Idrettslag
Klarnet (nyn.)
Tidspunktet (for deg med barn)
Notere
Ledelse (bakv.)
Frisyre
Distansene
Jentenavn
51 Sitte
52 Retning
O P E T 53
Oppdrett
R
S 54
Skade
B O K A
56 I tet
A D U R
57 Er nødt
S U R ?
Pronomen
S S E T 58
Konsumere
G E N E 59
I N
N 61
Undervis!
T T E N 62
Like
A N K E
63 Pleie
R A K
64 Setningene
V E T

G
V
A
! R
L V
E
E
A N L A
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39

40

49
52

53

58

59

63

60

64

27
28
30
31
35
37
39
40
41
42
43
45
46
47
49
51
54
55
56
57
58
59
60

Loddrett
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
23
24
26

26
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Diktning
Avslutte
Hylle
Hule (bakv.)
Karnevalssted
Avtrede (bakv.)
Vær stor!
Grøden
Tall
Ytterliggående (bakv.)
Natursti
Tall (bakv.)
Pronomen
Sparken
Skade-insektet
Vimse (bakv.)
Blande
Grusomt
Politi
Sprang
Matrett
Evner
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Fisk
Slukket (bakv.)
Lengdemål
Fase
Død
Høyde (bakv.)
Griper
Av og til
Fugler
Base
Brenne
Sterk drikk
Spis
Hodedel
Måpe
Pattedyr (bakv.)
Slette
Fase
Kyr
Militærleir
Guttenavn
Naboer
Tall

viser.no

Øyvinds vise-quiz

Sjekk din visekunnskap – eller test andres!

15

44

51

62

Vannrett

30

48

57

14

25

43

50

1
6
10
16
19
20
25
29

29

37

56

13

19

28

47

55

12

24

42
46

54

11

23
27

45

10
18

21
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Løsning i neste nummer.

9

17

20

Med 5-linjers rim – fyll
de gule feltene.

Av
Torbjørn
Holte

1 «Det var Tiur det lukta tå’n Møkkermakken da, han Møkkerbakken sa det va’ Tiur!» Hvilken gruppe sang dette?
2 Hvilket land kommer melodien til «Ola Tveiten» fra?
3 Hvilken plate kom den på første gang?
4 Hvilken by kommer CD-aktuelle Tove Bøygard fra?
5 Ny CD med tittelen Blå Sjel ble lansert i vår. – Artist?
6 Hva er temaet for Sanguka som arrangeres i nov. 2010?
7 Hvilket prosjekt forbinder du med trioen Kari Svendsen,
Lars Klevstrand og Jørn Simen Øverli?
8 Hvilken artist ble kalt Russlands Bob Dylan?
9 Hvor foregår Østnorsk Viseforums høsttreff 15.–17. okt?
10 Hvilken artist har nettopp gitt ut CD spilt inn i Stockholm med Lisa Ekdahls produsent?
(Noen av svarene fins i dette nummer av viser.no. Fasit på s. 38.)

Abonnér
på Norges nye
visetidsskrift!
1 år/4 utgaver: 180,– eller bli personlig medlem i Viseforum (250 kr) og
få bladet i medlemsskapet.
TILBUD: Om du allerede er medlem i viseklubb: 100 kr!
Skriv til http://viser.no/beskjed eller send brev til Norsk Viseforum, Pb
4647, 0506 Oslo.
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B o k - C D - & DV D - o mta l e r

Musikkpolitiet:

BOK• CD • DVD

Jan Ingvar Toft:
Alle e aleina

Kvinesdølen Dan Kristofferson har
sluppet sitt debutalbum. Tidligere har
han vært søndagsskolelærer, skrevet for tidsskrifter i tillegg til å skrive
skjønnlitteratur. Det siste merkes i hans
sangtekster. Melodiene er rolige med referanser til progrockens hammondorgel
og gitarsoloer. Lillebjørn Nilsen spiller
fele på plata!
Per Jakob Skaanes

Et artig poeng er at Lillebjørn Nilsen stiller
opp på fele her. Han spiller fele tid om annen
med gitarkameratene og i andre sammenhenger. På første sporet og på tittelsporet har
han fine felestemmer. Legg også merke til
trombona Erik Johannessen bidrar med på
noen av sporene. Det er veldig flott å høre den
i bakgrunnen! På hammondorgel spiller Håkon
Møller, Kai Christoffersen trakterer trommer
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Hvis du vil høre på plata til Dan
Kristofferson, kan du besøke
ham på myspace, eller lytte på
Spotify.
Dan Kristofferson:
It’s cold tonight.
Nordic records.

Dan Kristofferson:
It’s cold tonight

Samtlige låter er selvskrevne, tekst som
melodi. Kristofferson synger på engelsk og
synger mange av sangene med en klar og lys
stemme. På andre spor schmokker han til med
en litt hes, raspende stemme som han av og
til presser opp i falsett. Her tenker jeg både
på Tom Waits og på gamle heavy-ballader.
Kristofferson oppgir i et intervju med Musiq
at både Neil Young og Tom Waits stikker seg
frem som store forbilder. Det overrasker ikke,
særlig lydbildet med gitarer og hammondorgel
som øser seg opp for så å bare bli et rolig
orgelparti til slutt.

såpass nedtonete låter og de
tunge arrangementene. Selv
med orgel- og gitarøspartier og
Kristoffersons skjeggstubbrøst

og de fleste strengeinstrumentene i tillegg
til å være produsent. Tirill Mohn bidrar med
fløyelsmyk koring. Smukt!
Plata inneholder flere rolige ballader med
hammondorgel og lange toner på gitarene,
og «markerte» trommer. Kristofferson har
prioritert å legge på litt «tunge» akkorder og
arrangementer med elektrisk lydbilde i retning
av Neil Young og Hellbillies på noen sanger, litt
progrock-aktig oppbygning på noen temaer og
feed-back på gitarene i det sangen avsluttes.
Eksempelvis starter førstesporet med rolig
fingerspill og «skjeggstubbstemme», Lillebjørn
kommer inn med fiolin og så utvides lydbildet
til en soloduett med hammondorgel og elektrisk gitar og masse cymbaler før det tas ned
igjen. Det er gøy å høre på, men kan bli noe
langtekkelig og pompøst.
Her er mange fine melodier og særlig fiolinen
og trombona krydrer låtene. Likefult fremstår
albumet litt monotont i lengden med flere
viser.no

Jan Ingvar Toft er ute med
sitt andre soloalbum Alle e
aleina. De fleste vil gjenkjenne den særegne stemmen fra de første platene til
haugesundsbandet Vamp.
Nå får dere et gjenhør
med Tofts umiskjennelige
nærvær på et småskeivt
soloalbum som også slippes på LP så feinsmeckerne
kan lytte til Toft på vinyl.
Men vær rask, kun 500
eksemplarer foreligger på
vinyl. Kjøper du LP’n, er CD
inkludert i prisen.
Per Jakob Skaanes

Jan Ingvar Toft har holdt en ganske lav profil
siden han forlot Vamp i 1998. Mange har
spekulert i om han ville komme tilbake som vokalist i bandet, noe som har fått næring siden
han har opptrådt med dem i enkelte sammenhenger. Han har holdt noen konserter.
Jeg så ham på Viser ved kanalen i 2003 og
på Josefine hvor han blant annet fremførte
tekster og melodier av Øystein Wingaard Wolf.
Begge gangene sammen med Solfrid Molland. Dessuten gjorde han en coverversjon
av Blowin’ in the wind på Protestfestivalens
jubileumsplate Fight Apathy. Han har også
viser.no

sunget duetter på ulike album med andre
artister, blant annet Aftenlandet, Karianne
Arntzen band og Astrid Kloster. Alle e aleina er
faktisk ikke Tofts første soloalbum, slik enkelte
hevder. I 2003 ga han ut et album, riktignok
ikke med egenkomponert materiale, men med
særegne tolkninger av Haugesunds-sanger.
På Eit minne om deg har han blant annet spilt
innen sang som heter Åkki si visa på melodien
Καημός av Mikis Theodorakis, med en nydelig
koring i refrenget. Dette albumet ble trykket i
3000 eksemplarer og ble utsolgt på kort tid. Nå
er det kun tilgjengelig via iTunes, Amazon og
musikkonline – og på Wimp om du nøyer deg
med kun å lytte.
Man skal ikke dvele for mye ved fortiden, men
ett par korte betraktninger tillater jeg meg
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allikevel. I tillegg til å være vokalist og spille
gitar i Vamp på de tre-fire første albumene, er
også Toft mannen bak mange av Vamps mest
slitesterke melodier. Man tenker som regel på
Øyvind Staveland som komponisten i Vamp,
men om vi tar en titt på hvem som er oppført
som komponist på de første albumene, vil
vi finne at Toft er oppført som komponist på
sanger som Hallo – Adjø, Hønsahus, Det e
derfor eg synge, Sally O’Neill og ikke minst 13
humler. Med andre ord en komponist av en
rekke av Vamps flotte melodier.

Alle e aleina
Det er prisverdig at Warner prioriterer å slippe
Alle e aleina også på vinyl. Den som kjøper
vinylutgaven får ikke bare en flott høykvalitetspressing og flott omslagsbilde. Som en bonus
følger albumet med på CD inkludert i prisen!
Melodiene på Alle e aleina er samtlige skrevet
av Toft. De fleste tekstene står han også for.
Noen er skrevet av Arnt Birkedal som også var
bidragsyter til flere av tekstene på Vamp-repertoaret. Teksten til den mørke Berceuse (fr.
og betyr bånsull, godnattsang) er skrevet av
André Bjerke. Ellers har Inger Hagerup skrevet
teksten Salme.
Er dette så Vamp bare uten Øyvind Staveland?
Nei. Røsten er den samme, bare litt eldre,
melodiene er sterke som de han skrev da han
var med i Vamp, men bredden i musikken er
større. Her er såre rolige viser, noen skramlete
og den lett tilgjengelige poplåten jeg nevnte.
Big Dipper skriver på sine sider om Alle e
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Skolesangboka

aleina: «En lettere skeivtråkka Waits-inspirert
affære med imponerende låtskriving og stort
nærvær». Jeg synes det er treffende. Tofts
nærvær gir de litt såre og lyriske balladene en
ekstra dimensjon.
Enkelte ganger kan det kanskje bli litt sterkt,
naivistisk nærvær, i hvertfall noen ganger på
konsert. Med vin og dus belysning og litt høyt
på et godt stereoanlegg fungerer det strålende.
Toft har også det fandenivoldsk umiddelbare
i stemmen og syngemåten slik at den skranglete Veggane har øyrer blir troverdig. Her er
det full fart med tuba, rufsete el-gitar, pumpeorgel, tivoli-orge og sag og i det hele tatt det
som skal til for å vise både Kaizers Orchestra
og Tom Waits at flere kan gjøre seg bemerket
med skeivtråkka ruskespel. Toft skriver selv
på Myspace-siden sin at plata låter som «bare
juling». Det er definitivt tilfelle for flere av sporene på Alle e aleina.
På Freidig hører du en lystig og lett takt, glad
melodi – litt Beatles-aktig, for eksempel No
reply – og riff spilt med litt skurrete piggtrådgitarer, likeså på Snøfnugg. Litt pønke-aggressjon av og til. Litt gammaljazz med taktskifte
til og med, klassisk Toft-koring og morsomme
rim på Du bare kom. Den såre …Og me
går’kje lenger samen har et herlig skeivt kor
og pumpeorgel-komp. Småsurt som en gjeng
sjauere eller småfulle karer som nynner en
melankolsk valsemelodi. En søt poplåt er også
med på albumet, Undervurder. Om du lurer
på hvem som står bak den skjønne sullingen,
kan jeg fortelle at Toft her har fått hjelp av
Ingebjørg Bratland. Elever på Rossabø skole
hjelper også til og synger av full røst.
Her er en fin blanding av rolige låter med
Tofts nylonstrenger som hovedinstrument og
andre mer pålessete låter med støy og høyere
tempo med mer ellermindre behersket vokal
fra Toft. Albumet er med andre ord umiskjennelig Toftsk. Ingen kan synge 13 humler med et
nærvær og barnlig umiddelbarhet som Toft, og
jeg vil påstå at man kjenner igjen spontaniteten
fra Det e derfor eg synge i mange av melodiene på Alle e aleina. Jeg kan kanskje være
pompøs nok til å skrive at låtene er barnlige
og umiddelbare såvel i komposisjon som i uttrykket slik vi husker Toft fra Vamp. Han har en
særegen signatur vi kjenner igjen.

viser.no

Det er 95 år siden Mads Bergs skolesangbok kom ut. Trioen Vintermåne har
kastet seg over gamle Mads Berg og
spilt inn et album med sanger fra skolesangboka, sanger vi ikke bør glemme at
vi husker.
Et stort felt av musikere har hjulpet til på denne
platen. Tidligere kollega fra Vamp, Thorbjørn
Økland, bidrar på diverse strenger. Ellers figurerer en drøss folk på forskjellige instrumenter.
Her er mandola, saz og indisk gitar, skrivemaskin, diverse strykere og rhodes for å nevne litt
av det du kan høre.
Omslagsbildet er et kapittel for seg. Toft poserer i en slags munkekutte der han sitter ute i
skogen med gitaren sin og titter på en fyr som
holder en badeball (?) med påskriften «Alle e
aleina». For å dekorere litt ekstra på naturromantikken, ser det ut som om de har sølt litt
gulmaling rundt på bildet og klattet litt her og
der. Hvilken estetikk! Det er klart at dette blir
uslåelig på et stort vinylcover Vel, Toft har her
fått god hjelp av Magnus Rakeng i Melkeveien
Designkontor.

Andre Toft-prosjekter
På Myspace kan dere også stifte bekjenskap
med ett par andre prosjekter Jan Ingvar
Toft sysler med. Det ene heter Saliva Golf
Oy. Det er mer skramlete enn soloplata,
og veldig artig. Det andre prosjektet heter
Dalldillholom og består av Stig Vallumsen
og Jan Ingvar Toft. De har lagt ut en rekke
barnesanger i særegne arrangementer.
Dette er morsomt å høre på. De klassifiserer det selv som «indie».

Per Jakob Skaanes

Det er 95 år siden Mads Bergs Skolesangbok
kom ut. Nå har det kommet en ny skolesangbok som bærer tittelen Sang i Norge. (Den er
også omtalt på Viser.no). Utvalget av sanger
er noe annerledes, noen sanger har kommet
til og mange gamle er prioritert bort. Gruppen
Vintermåne har spilt inn et knippe sanger fra
Mads Bergs sangbok, sanger vi har glemt at vi
husker.

Vintermåne
Vintermåne ble dannet i 1997. Det er en trio
bestående av Anne Gravir Klykken på sang
og diverse, Frøydis Grorud på forskjellige
blåseinstrumenter og klokkespill, for ikke å
glemme oppvaskbørste. Torjus Vierli trakterer piano og en rekke andre instrumenter. De
har arbeidet med religiøse folketoner, salmer,
julesanger og mer tradisjonelle folketoner. Vintermåne har gitt ut plater med folketoner og en
med folketoneversjoner av kjente julesanger.

Jan Ingvar Toft: Alle e aleina.
Warner Music. Vinyl-utgaven kan kjøpes på
Thegarden, Lite nytt, Platekompaniet og Big
Dipper.
Jan Ingvar Toft har side på myspace.com, du
kan høre ham på Wimp og foreløpig kun to
låter på Spotify.

viser.no
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«Skolesangboka» kan i så henseende betraktes som en dreining mot allsang og viser.

mer motstand, litt galskap og en sår nerve som
kunne hevet flere av sangene.

Om utvalget

Når jeg skriver «lite motstand» tenker jeg
på harmoniske og vakre arrangementer slik
vi kjenner igjen fra albumer til artister som
Herborg Kråkevik og Helene Bøksle. Kjenner
du folkeviser og eldre viser godt og søker
utfordrende arrangementer eller spennende
måte å fremføre Ung Åslaug eller Eg heiter
Anne Knutsdotter på, blir «Skolesangboka» for
snill. Søker man å lytte til vakre versjoner av et
utvalg sanger man husker fra Mads Bergs skolesangbok, vil denne treffe godt. Gravik Lykken
synger eksempelvis teksten på Anne Knutsdotter (som til tider har det ganske traurig) og den
svært søtladne teksten til Caroline Schytte
Jenssens Vente på far med nesten samme
muntre fremtoning.

Hvilke sanger har vi glemt at vi husker? Av
innholdet på CDen kan vi nevne Ung Åslaug,
Høyt på en grein, Ola Glomstulen og Jeg snører min sekk. Med andre ord skulle variasjonsrikdommen være ivaretatt. Vintermåne spiller
seg lekent og elegant gjennom den ene låten
etter den andre. De har laget en del artige vrier
rytmisk og akkordmessig på sangene, eksempelvis har de satt et jazzaktig preg på åpningssporet Eg heiter Anne Knutsdotter. I sentrum
av lydbildet dominerer piano og fløyte sammen
med Gravir Klykkens vokal.
Visa Ingerid Sletten er min klare favoritt på
dette albumet. Denne spilles med akustisk gitar og bass. Det er en sår nerve i fremføringen
med både en summende nynning fra koret i
bakgrunnen og lett uvørent plekterspill på gitar.
Litt Kari Bremnes-aktig sårhet som kler visa.
De spiller også Bukkevisa (Killabukken min …)
i en fin versjon som flyter lett, men ikke vekker
deg noe mer. Da var det morsomt å lytte til en
langt friskere versjon de hadde lagt ut på sin
myspaceside. Denne var mye mer spennende
å lytte til.

Elegant, men lite motstand
Vintermåne har gjort et godt stykke håndverk.
Det er velspilt, lekent og svært vakkert. Anne
Gravir Klykken synger med en klokkeklar røst
som kan smelte selv ridder Katos hjerte. Det
er virkelig balsam å lytte til henne. Skal jeg
sette fingeren på et savn i mine ører, er det

FASIT på vise-quiz’en
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Vømmøl Spelemannslag
England (Nord-England)
Lillebjørn Nilsens «Portrett»
Stavanger
Bjørn-Peder Johansen
«Sang for de ventende»
Josefine Visescene
Vladimir Vysotskij
Holmestrand
Liv Kreken (CD’n «søt & snill».
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Om de hadde tillatt seg å komme mer «til
orde» selv, tror jeg det ville være et pluss.
Noen av de som kjenner sangene godt fra før,
vil oppleve at det er litt lite motstand i visene.
De to tidligere albumene Vintermåne og Søte
Julenatt virker mer særpregete i den forstand
at det er mer Vintermåne i sporene enn på
Skolesangboka. Her har de fremført sangene
uten å sette sin egen signatur på dem i like
stor grad. Mer Vintermåne i fremføringene vil
være bra! Men bevares, jeg har kost meg med
dette albumet og jeg ville ikke nølt et øyeblikk
med å gå på konsert med dette bandet om
sjansen bød seg. Dette er dyktige musikere.
I heftet som følger med CDen, er det tekster.
Samtidig har skøyerne i Vintermåne trykket
gode råd om sang og rytme og illustrasjoner av
stemmebånd ved tale og sang fra salige Mads
Bergs sangbok. Artig!
Vintermåne: Skolesangboka.
Utgitt på Nyrenning.
Besøk Vintermånes myspaceside og hjemmeside:
www.vintermane.no. Dessuten finner du dem
på Spotify (men ikke albumet Skolesangboka).

viser.no

Beth A. Kolle: The
Scandinavian Folk Harp
I Norge fikk bondeharpa eller folkeharpa sin renessanse på 1980-tallet
med Sverre Jensen og Tone Holbækmo
og gruppa Kalenda Maya. Siden da har
flere instrumentmakere begynt å lage
bondeharper. Disse instrumentene kan
vi høre på CDer og på konserter da de
blir brukt til akkompagnement av folkeviser og viser. De har en vakker forsiktig, litt klimprete klang. Her omtaler vi
en bok med folkemelodier arrangert for
bondeharpe.
Per Jakob Skaanes

Beth A. Kolle er en amerikansk harpespiller
som synger på norsk, svensk og gælisk. Hun
har gjort promoterinsturnéer for folkeharpe
i Norge i 06 og i 08. Disse har fått navnene
HARPA 06 og HARPA 08. Turnéen i 06 resulterte i en CD-utgivelse med Scandinavisk og
Keltisk materiale fremført på folkeharpe. CDen
heter Harpa – Back to the old country. Du kan
lese mer om den her.
Beth Kolle opptrer i forskjellige sammenhenger, blant annet med et populært folkrock-band
fra Seattle som kaller seg Crookshank. Kolle
har fortalt at hun elsker Skandinavia og tradisjonell musikk herfra. Som nordmann blir jeg
varm om hjertet når jeg hører slike toner ;o)
Hva som er like smigrende, er at Beth Kolle
har samlet 17 folkesanger og -melodier fra
sandinavia i en bok med navnet The Scandinavian Folk Harp.
Boken har et innledningskapittel hvor Kolle
presenterer den skandinaviske bondeharpa
og gir en kort innføring om Skandinavia og
tradisjonsmusikk herfra. Det er 17 sanger og
melodier. Hver av dem presenteres med hva
slags melodi dette er og hvilken bruk sangen
eller melodien tradisjonelt har, for eksempel
sangdans, vuggesang, dansemelodi eller
gånglåt/gangar. Kolle oppgir komponist eller
opphavsmann til melodiene og sangene der
denne er kjent. Sangene i boken er gjengitt
med «originaltekst» og en engelsk oversettelse
viser.no

gjort av forfatteren. Oversettelsene må jeg si er
gode, langt over bare bare å gjengi innholdet
i sangene. Jeg er rimelig god i norsk, naturlig
nok, men passe god i engelsk så min evne
til å vurdere hennes engelske gjendiktninger
er rimeligvis begrenset, men så langt jeg kan
vurdere, har Kolle gjort et godt stykke håndverk i oversettelsene. Hun har også laget en
hjelpeliste til uttale foran hver sang.
Det er en rekke polser, reinlender og slikt her.
Hvis man vil høre lydeksempler på disse, får
man begi seg ut på nettet. Jeg kan nevne
noen: Seljefløytelåten, Firetur fra Nes/Romerike, Tantoli, Åttetur fra Asker, Gaaer jeg udi
skoven fra Danmark og Gånglåt från Appelbo
for å nevne noen. Mer kjente sanger som
Ung Åslaug, Trollmors vuggesang, Josefins
Dopvals av Roger Tallroth (som blant annet
har opptrådt endel med Annbjørg Lien), Trondheimsvisa Nidelven er blant de man kan finne
på iTunes om man vil lytte til hvilke melodier
boken inneholder. Flere av låtene finner du
også på Wimp eller Spotify.
De fleste melodiene går i toneartene C, G og
F slik at dere med bondeharpe som ikke kan
hurtigstemmes, må stemme opp F-en eller ned
H-en på enkelte av sangene. Mye av melodimaterialet går i naturtoneskalaer, så det kan
være en fordel å stemme opp enkelte toner her
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kategorien. Her er det godt skrevne tekster og
en lun underfundig humor om sjalusi, utroskap, hvordan komme seg fram i verden med
revestreker og skitne knep. Sangene i denne
kategorien er litt kabaretaktig i formen. De nesten snakkefortellende historier og de uventede
og småburleske vendingene i historiene innbyr
vel også til en slik form. Man må passe på å
ikke ha for mange av denne typen, da det fort
kan blir variasjoner over samme tema.

og der, men det oppgir Kolle foran hver melodi
samtidig som hun oppgir toneart. Her er noter
med melodilinje, av og til enkle harmonier i diskanten og basslinje for venstrehånd. Vanskelighetsgraden i boken strekker seg fra begynner til viderekommen. Boken kan således være
en fin samling med sanger å øve seg på.
Etter min vurdering er The Scandinavian folk
Harp en fin anledning til å bli kjent med enkelte
sider av skandinavisk tradisjonsmusikk. For
dem som spiller harpe spesielt, men og for
andre, er det fint å gjøre seg kjent med utvalget i denne samlingen. For skandinaver er det
en samling av melodier og sanger som vi også
burde bli bedre kjent med. Jeg er svært stolt av
at en folkeharpespiller fra Seattle har samlet
disse sangene og melodiene i en bok.
Dersom dere skulle ønske flere idéer og innspill på hvordan man kan variere arrangementene på melodiene, kan dere lese den gode
boka Music theory and arranging techniques
av Sylvia Woods – jeg har en omtale av denne
på viser.no.
Hvis dere spiller bondeharpe og er sugne på
innspill og idéer til flere spilleteknikker, bør
dere se nærmere på en god DVD som heter
Harp beyond the basics av Laurie Riley. Denne
har jeg og omtalt på Viseforums nettsider.
En bok med råd og tips enhver harpespiller
kan ha med seg, heter The harpers handbook,
skrevet av Laurie Riley.
Om dere vil høre et glitrende eksempel på hvor
fint folkeharpe kan låte, søk på Den yndigste
rose med Tone Hulbækmo på iTunes og last
den ned. Fantastisk smektende spill på bonde
harpe, det hun oppviser her. Om du skulle
være interessert i flere nettsider viet folkeharpe, sjekk artikkelen på viser.no (med lenker).
The Scandinavian Folk Harp av Beth Kolle.
81 sider, 17 sanger/melodier.
Pris: 25$. Kolle har en hjemmeside hvor du kan
bestille boken: www.bethkolle.com.

Vemodsvakkert

Liv Kreken: Søt & snill
Liv Kreken skulle være en kjent person
for mange som har deltatt i visesammenhenger i en tid, særlig på østlandet.
Med underfundige tekster og fine melodier har hun gjort seg bemerket med
konserter og opptredener. Nå har hun
reist til Sverige og spilt inn plate med
topp musikere i Gøteborg. Platesleppet
var i Teaterkjelleren 9. oktober.
Per Jakob Skaanes

Det var vel egentlig være folkesanger Liv
Kreken skulle bli, hun er oppvokst i folkemusikkland på vestlandet. Heldigvis for oss har
hun satset på viser isteden og har drevet aktivt
med det lenge – de fleste som har deltatt på
visetreff eller gått på viseklubb i østlandsområdet har nok stiftet bejentskap med henne.
Hun har dessuten vært leder i viseklubben Nye
Skalder, er aktiv i Soon viseklubb og har drevet konsert- og sirkusarrangementer i formaet
Ingen Sjiraffer.

Svart humor
Et varemerke er hennes fandelivoldske,
småironiske og broddfulle tekster om lurejenter
som tar innersvingen på kjærester og andre,
eller leger som har effektfulle vrier på terapi.
Flere av sangene på Søt og snill tilhører denne
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Et nytt bekjentskap, for min egen del, er hennes
mer lyriske, melankolsk undrende tekster som
jeg synes står seg godt over tid. Sangen Åleine
er blant de sterkeste av sangene med vemodsvakre tekster og fine melodier. Den har både en
gripende tekst, formmessig svært god og melodien er elegant i all sin enkelhet. Akkompagnementet er og enkelt og kledelig, kun piano og
kontrabass følger hennes stemme. Her synger
Kreken i det lyse registeret og låter tidvis som
Lynni Trekrem i sine rolige låter. Hun setter ord
på savn og lengsel uten at det blir for privat. Lytt
for eksempel til Ta meg i havn for i natt.

Snøenglar

elegant og flott samtidig som de gir Krekens
stemme mye plass så de aldri står i veien for
hverandre. Søt & snill har dermed fått et ekstra
musikalsk løft.
Jeg har ved flere ganger hatt gleden av å
oppleve Liv Kreken fremføre sangene til eget
akkompagnement, som er nedtonet og flott.
Men ved å tilføre en rekke instrumenter som
her, gir unektelig opplevelsen et løft, særlig
når man skal lytte til sangene på CD. Da har
man ikke konsertdimensjonen der, og sangene
må stå mer på egne ben: Liv Kreken kan ikke
hjelpe til med sin tilstedeværelse. En rekke
flotte musikalske detaljer og instrumentenes
ulike klangfarger bidrar dermed til mer dybde
og at platen blir langt mer slitesterk sett fra et
lytterståsted. Hennes nydelige Fransk vals spilt
med trekkspill som i tillegg til komp, spiller selvstendige melodilinjer som vandrer i med- og
motbevegelser til melodien. Utsøkt gjort.
Det er mye kontrabass og piano på albumet.
Ellers vil du høre mye fløyte, trekkspill, gitar og
fiolin. Smakfullt og aldri konkurrerende med Liv
Krekens stemme. Sangen Særleg søndagskveld er utelukkende akkompagnert av ståbass. Svært effektfullt! Med behagelig stemme,
vakker sunnfjordsdialekt og en sjelden teft for
klang i språket å skrive gode tekster. Jeg sitter
sjelden igjen med noen følelse av at ordene
er plassert i tekstene for å rime. De følger helt
naturlig av fortellingens eller tekstens gang.

Kreken ga ut en julesingel med tittelen
Snøenglar for noen år siden. Den gang spilte
Øyvind Rauset og Åsmund Reistad instrumentene: gitar, kontrabass, mandola og fiolin. På
Søt & snill får du høre denne i ny innpakning.
Låta har nå fått piano, kontrabass, litt perkuCD – Liv Kreken: Søt og snill.
sjon, el-gitar i bakgrunnen og fiolin. Julesangen
Utgitt på Normann records.
er litt mere «duvende» i den nye versjonen.
Flott låt, vár beskrivelse og vakkert
motiv med jordmora som lager snø- Ja da. Slik ser visesangere
englar. Kreken har dertil laget noe
ut anno 2010.
snedige rim i strofene her.
Foto: Glenn Karlsen
(som også har tatt
omslagsbildet).
Topp musikere
Søt & snill er spilt inn i Sverige
med produsent Gunnar Nordén
bak spakene. Han har blant annet
jobbet for Lisa Ekdahl. Her er topp
musikere med på laget som har
spilt i Hoola Bandoola, og med
A-ha, Michael Wiehe, Richard Wolf
m. fl. For å si det på Lillesandsk,
«ikkje akkurat no’ B-lag». Noe av
det som treffer meg i produksjonen,
er den nedtoningen av instrumenter som er gjort. Musikerne spiller
viser.no
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M e d l e m s k l u bb e n e . . .
Oslo
• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf.
2260 3126/ 2269 3499. – josefinevise.no
• Nye Skalder v/ Øyvind Rauset, Smedgt.
34, 0651 Oslo. Tlf 9765 1636,
post@nyeskalder.no – http://nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz Kristoffersen,
criz@criz.no
• Oslo Viseklubb - c/o Lill Brager,
Damplassen 4, 0852 Oslo
Tlf. 993 56 518 / Privat 2256 8522.
lill.brager@gmail.com
• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise Odén,
Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@online.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, Bergskauvn 6C, 1911
Flateby. – turili@online.no
• Bærum Viseklubb v/ Anne Girmalm, Helsethellinga 23, 1353 Bærums Verk. Tlf:
9542 5885. www.123hjemmeside.no/
Baerum-Viseklubb. Sekr.: Rigmor Rovelstad, rigmor.rovelstad@gk.no
• Rælingen Viseklubb v/Tom G. Bengtson, Runivn. 15, 2005 Rælingen. Tlf.
63839835/91598303. epost: tbengt@
broadpark.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359,
2001 Lillestrøm,
post@skedsmoviseklubb.no
www.skedsmoviseklubb.no
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. . . i Norsk Viseforum

Buskerud

Østfold

• 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

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.
anma-b@frisurf.no – viseklubbenborre.com
• Vigga Vers- og Visevenner (Brandbu) v/
Laila Støen – skutelandet@gmail.com

• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Leder: Gunn Heidi Larsen.
epost: leoleonhardsen@gmail.com
• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.
monicahn@online.no
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

Vestfold
• Lallahompen Viseklubb
(Holmestrand), v/ Ernst Hauge,
ernsgh@hotmail.com
• SandeXpressen, v/ Aud H. Borge,
Tlf. 3377 7093, auh-bo@online.no

• Tante Gerda, Strandgt. 35, 2317 Hamar
http://tantegerda.no
• 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

• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad.
harald.knutsen@aa-f.kommune.no
• Mandal Visedager c/o Røsslyngbakken 5,
4513 Mandal. Tlf 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net
• Kulturfabrikken Mandal v/ Rune Pihl,
Keiser Nicolausgt 8-12, 4515 Mandal. –
post@kulturfabrikken.biz

Rogaland
• Egersund Visefestival v/ Henning Feyling. – egersundvisefestival@hotmail.com
• Stavanger Vise og Lyrikk Klubb, Gudmund Rydning, Bernhard Hinnasgt. 24,
4020 Stavanger. Tlf 4806 6409.
Gudmund.rydning@ptil.no
www.viseklubb.com

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn Panta rei, Ola
Garli 7160 Bjugn - olgar@start.no.

• Vestfold Ukuleleklubb v/ Øyvind Sæther.
Tlf. 3339 9760, mob: 9014 3001. saether.
oyvind@c2i.net – www.ukuleleklubben.com

• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303

• Bamble Viseklubb v/ Bjørn D
 amberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 4724 8423.
www.viservedkanalen.no

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

viser.no

Vest-Agder

• Tirsdagsklubben (Nøtterøy),
v/ Anne Berge – nordn@c2i.net

Telemark

Hedmark

• Viseklubben Oss v/ Nicolay Svendsen,
Krystallvn. 3, 4823 Nedenes.
nicolay.svendsen@hotmail.com

viser.no

• Viseklubben Maja, Trondheim
v/ Georg Gjessen,
georg.gjessen@asplanviak.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. Konserter: Skarven Bar.
www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Konserter: Fryseriet Pub.
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