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INTROPRIS

Allerede i tekstpresentasjonen
hentydes det til hvor komplekst
det er å verbalisere følelser og
musikalsk identitet. Og ikke
minst hvor vanskelig det kan
værenår dette skal tilpasses et
kollektiv av forskjellige stemmer
til forskjellige individermed
forskjellig bakgrunn.Gjennom
enhelKammermusikkukehar
festivalkomponistMaja Solveig
KjelstrupRatkjes bestillingsverk
for TrondheimVoices,
«Ekkokammer 2.0», lyst opppå

festivalprogrammet.Oppgaven
somanmelder er jo ikkenød-
vendigvis å stryke prosjektet
medhårs, og hele uken gjennom
har jeg lest på presentasjonen og
spekulert overmulig fallgruver.
Ladetmed forventning og
kritiske innfallsvinkler finner
jegminplass påDokkhuset, der
de ni vokalistene sitter oppstilt i
hesteskoform foranhvert sitt
notestativ.

«Ekkokammer 2.0»både

åpner og endermed énunison
tone. Åpningstonenbegynner å
skjelve etter hvert som flere og
flere orienterer seg over og
under den.Og så begynner
sitatene.Mens de øvrige stem-
meneholder oppe enkontinuer-
lig lydcollage, like stødig somet
urverk, avløser det ene sitatet
det andre. Setningene er hentet
direkte fraRakjes intervjuer
medhvert enkeltmedlemav
ensemblet og omhandler
medlemmenes førstemøtermed
sang, egen stemme, deres tanker
omkring forskjellige typer
vokalmusikk og opplevelsen av
å fremføre foran et publikum.

Her står usikkerhetenufor-
falsket fremog får en ofte selvi-
ronisk formved å bli lest opp i
sin opprinneligemuntlige form
og av andre ennopphavs-
personen. Stemmeneblandes
altså ikke bare tonalt. Ratkje
benytter nettopp sitatene som
verbalisering, som setninger av
lyd somdanner grunnlaget for
den videremusikalske
strukturen. Sitatene er på papi-
ret en famlende innsirklingmot
selve kjernen i egenmusikalsk
praksis,mende blir her fremført
mot et kor som fjellstøtt driver
komposisjonen fremover i stadig
nye og komplekse seksjoner.
Min frykt for at vokalistenes
sårbarhet skulle kommuniseres
humørløst eller fremstå som

overfølsomt, eller at sitatbruken
skulle føles umusikalsk på-
klistret,må strykes fra blokka.

Enkelte steder får en vokalist en
raptus og bryter ut i sang, et
kjent innslag framusikalverde-
nen som fort kan få det til å
renne over i grell potpurri. Pop-
perler som«Moonlight Shad-
ow»ogbluegrassklassikere som
«Working on aBuilding»bryter
fremgjennomkorflaten,men
det ender aldri opp som lang-
tekkelige sololøp i en brifende
blindvei der enkeltmedlemmer
med skylapper overkjører kolle-
gene. Enda enkritisk innfalls-
vinkel fordufter.
Vokal dynamikkpådette

nivået får alt til å flyte fremover,
tilsynelatendeuanstrengt.Men
etter hvert sommanblir vant
meduttrykket og en av stem-
menebegynner å nynnepå en
brudemarsj fraGudbrands-
dalen, strammes det hele plut-
selig til og folketonen får ennær
sagt eksplosiv kraft. All den tid
«Ekkokammer 2.0»var bebu-
det somet både fysisk og kropp-
slig uttrykk, var det nettopp
dette jeg sompublikummer
haddehøye forventninger ompå
inntrykkssiden: Enkroppslig
fornemmelse av sang! Idet folke-
tonen stilner, har nok enpoten-
siell innvendingmeldt pass.

Å stille spørsmål omTrond-

heimVoices synger bra live, er
like fånyttes somå spørre om
Motörhead spiller høyt. Dette
var derfor ikkenoe jeg på for-
hånd var veldig bekymret for.
Når ensemblet én time etter
start landermykt på samme
tone og en stemme sier: «Jeg
ville finnemin egen stemme.Og
bli der», er det ingenting verken
kleint eller personspesifikt ved
utsagnet. Snarere er det en
konklusjonutsagt av Trondheim
Voices soménmektig og
flerfoldig stemme.Denbrakte
da ogsåmin egenkritiske
stemme til taushet, for huske-
listenmedmulige innvendinger
er nå tom.

Anmeldt avGUSTAVBORGERSEN

Mektig opplevelse: Vår anmelder lar seg begeistre av verket «Ekkokammer 2.0.» og gir en sekser på terningen. Foto: LEIKNY HAVIK SKJÆRSETH

Med«Ekkokammer2.0»benytter
MajaRatkje ikkebareden fulle
breddentil TrondheimVoices.Hunfår
fremselveessensen.

En
uangripelig
oppvisning

Konsert

6«Ekkokammer
2. 0»

TrondheimKammermusikk-
festivalen, Dokkhuset Scene,
lørdag.
Konsept, regi, manus og kompo-
sisjonMaja S.K. Ratkje. Fremført
av TrondheimVoices. Lysdesign av
Ingrid SkankeHøsøien.

» TrondheimKammermusikkfestival «

Populær
musikkfestival
En rekke utsolgte konserter og
ekstrakonserter, samt en 20
timer lang kammermaraton
gjør årets festival til en suksess.

– Det har vært en utrolig bra
festival. Fantastiske konserter og
store opplevelser, sier daglig
leder i Trondheim Kammermu-
sikkfestival, Vegar Snøfugl.
Alle oppsetninger, samt to

ekstraforestillinger av operaen
«Kommentarfeltet» på Trønde-
lag Teater, var utsolgt. Det var

også de to konsertene med
Trondheim Voices og Come
Shine/Trondheim Jazzorkester
påDokkhuset.
– De ti hjemme-hos-konser-

tene solgte også ut, sier Snøfugl.

20-års jubileum
Tilsammen hadde de solgt mer
enn 6000 billetter før
avslutningskonserten i Frimu-
rerlosjen. I tillegg var flere enn
tusen publikummere innom
konsertmaratonen. Den besto av
20konserter - noen var gratis.
– Konsertrekken begynte alle-

rede klokken sju på morgenen
lørdag og ble avsluttet klokken
tre natt til søndag, etter en tre

timer lang jam på Dokkhuset,
sier Snøfugl om markeringen av
festivalens 20-årsmarkering.

Krimogbarnasdag
Barnas dag på Ringve er pop-
ulært og var også utsolgt.
Helt nytt av året var «Myste-

riekammer», som var en krim-
konsert med manus av Jørgen
Brekke.
– Det er en litt Poiree-aktig.

Utgangspunktet for denne opp-
setningen er en middagssetting.
Under middagen skjer et mord
og etterpå skal det oppklares,
sier Snøfugl.
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