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Plateanmeldelse

Overtonefest
«Over Tones»
Benedicte Maurseth/Åsne Valland Nordli
ECM/Musikkoperatørene

Hardingfelespiller Benedicte Maurseth og sanger Åsne Valland Nordli albumdebuterer på ECM.
Publisert av: Terje Mosnes
02.05.2014 Skriv kommentar (http://jazzinorge.no/anmeldelse/overtonefest/#respond)
Jan Garbarek/Agnes Buen Garnås’ «Rosensfole» og Arild Andersens «Sagn» (først utgitt på Kirkelig Kulturverksted) er de to klareste og mest kjente innslagene av norsk
folkemusikk på ECM. Nå utvides representasjonen med hardingfelespiller Benedicte Maurseth og sanger/kvedar Åsne Valland Nordlis «Over Tones», der tradisjon
forvaltes med både respekt og fornyerglød.
«Over Tones» er, i likhet med Vilde&Ingas omtrent samtidig utgitte «Makrofauna», et ECM-album uten Manfred Eichers navn på produsentsiden. Maurseth og Valland
Nordli spilte inn musikken hos Strype Audio våren 2011, kort tid etter at de hadde startet duosamarbeidet, og den originale, inderlige formidlingen av tradisjonsmusikk
og nytt materiale fanget åpenbart oppmerksomheten til Eicher, som alltid er på jakt etter nye musikkuttrykk.
Det hører med til historien at både felespiller og sanger også er improviserende musikere som ubesværet kan bevege seg ut over folkemusikk-idiomet. På «Over Tones»
– og albumet er virkelig en overtonefest – er tradisjonen selve bærebjelken i både Valland Nordlis klokkeklare vokalutøvelse og Maurseths syngende strengelek, men
den tjener også som utgangspunkt for improviserte partier og rene klangforløp med forsiktig elektronisk assistanse. De to utøverne opererer dels sammen, dels solo,
og med all respekt for Valland Nordlis sang og Maurseths slåttespill: Det er når de to klinger sammen at musikken sterkest trer fram som nyskapende, men med de
folkemusikkgåtefulle og meditativt lengtende dragene i behold.
Hva så med «jazzinnholdet» på «Over Tones»? Det kan neppe kalles høyt, men tatt i betraktning ECMs rolle som internasjonal formidler av norsk kvalitetsmusikk, bør
disse overtonene være relevante også for jazzinorge.no’s nedslagsfelt. Fin musikk er aldri feil, enten det nå handler om innlevelsesfullt formidlede religiøse folketoner

eller slåtter med villskapen lurende bak hvert tonekast.
Terje Mosnes
Liker Én person liker dette. Vær den første blant dine venner.
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Konsertkalender
07mai
Petru Popa Kvintett (http://jazzinorge.no/arrangement/petru-popa-kvintett/)
SPOR 5, Stavanger
19:00 |
07mai
Ron Carter – The Golden Striker Trio (Maijazz) (http://jazzinorge.no/arrangement/ron-carter-the-golden-striker-trio/)
Stavangeren, Stavanger
19:00 | kr 300 (kr 250 medl.SJF)
07mai
Zap Mama (Maijazz) (http://jazzinorge.no/arrangement/zap-mama/)
Sandnes Kulturhus, Stavanger
20:00 | kr 300 (kr 250 medl.SJF)
07mai
LAVA (MaiJazz) (http://jazzinorge.no/arrangement/lava-maijazz/)
Folken, Stavanger
20:00 | kr 300 (kr 250 medl.SJF)
07mai
Gisle Torvik trio (http://jazzinorge.no/arrangement/tba-kveldskonsert-oj-2/)
Oslo Jazzforum/ Herr Nilsen, Oslo
20:00 | kr 150,Se hele kalenderen (http://jazzinorge.no/konsertkalender/)

(http://nasjonaljazzscene.no/arrangement/kristoﬀer-kompen/)

Platekalender

Hot Four (http://jazzinorge.no/utgivelse/eye-of-the-moose/)
Eye of the Moose — Creative Sources
10.mai, 2014

Radius & Fred Lonberg-Holm (http://jazzinorge.no/utgivelse/just-oustside-the-door/)
-just outside the door — Hazeljazz
24.mai, 2014
Se flere utgivelser (http://jazzinorge.no/utgivelser/)

Anmeldelser

Max start for MaiJazz (http://jazzinorge.no/anmeldelse/max-start-for-maijazz/)
MaiJazz 2014 - dag 1

Overtonefest (http://jazzinorge.no/anmeldelse/overtonefest/)
«Over Tones»
Benedicte Maurseth/Åsne Valland Nordli
ECM/Musikkoperatørene

1982: Fortsatt ulik alt annet (http://jazzinorge.no/anmeldelse/1982-fortsatt-ulik-alt-annet/)
"A/B"
1982
Hubro/Musikkoperatørene

Oppsiktvekkende debut (http://jazzinorge.no/anmeldelse/oppsiktvekkende-debut/)
«Makrofauna»
Vilde&Inga
ECM/Musikkoperatørene

OBS: Moskus over veien (http://jazzinorge.no/anmeldelse/obs-moskus-over-veien/)

"Mestertyven"
Moskus
Hubro/Musikkoperatørene
Se flere anmeldelser (http://jazzinorge.no/anmeldelser/)

Siste kommentarer
"Kjempebra måte å presentere jazzen på, selv om ..." (http://jazzinorge.no/2014/04/29/feirer-den-internasjonale-jazzdagen/) - Feirer den internasjonale
jazzdagen (http://jazzinorge.no/2014/04/29/feirer-den-internasjonale-jazzdagen/#comment-27378)30.04.2014 09:02
"Takk for fine dager!"

(http://jazzinorge.no/2014/04/28/imponerende-mangfold-pa-12-points/) - Imponerende mangfold

(http://jazzinorge.no/2014/04/28/imponerende-mangfold-pa-12-points/#comment-27339)29.04.2014 08:16

"Hei igjen! Ble klar over denne kommentaren litt se..." (http://sornorsk.jazzinorge.no/2013/11/28/framtida-i-norsk-jazz-2014-2/) - FRAMTIDA I NORSK JAZZ
2014 (http://sornorsk.jazzinorge.no/2013/11/28/framtida-i-norsk-jazz-2014-2/#comment-3899)27.03.2014 09:02
"Påmeldingsfristen var 10. Januar. Er det ikke sna..." (http://sornorsk.jazzinorge.no/2013/11/28/framtida-i-norsk-jazz-2014-2/) - FRAMTIDA I NORSK JAZZ
2014 (http://sornorsk.jazzinorge.no/2013/11/28/framtida-i-norsk-jazz-2014-2/#comment-3698)20.03.2014 22:42
"Det må være veldig apokryfe skrifter du henviser..." (http://vestnorsk.jazzinorge.no/2014/03/13/kk-spiller-monk/) - Knut Kristiansens solo-prosjekt om
Thelonious Monk (http://vestnorsk.jazzinorge.no/2014/03/13/kk-spiller-monk/#comment-10244)13.03.2014 13:43
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Nyttige lenker her > (http://jazzforum.jazzinorge.no/lenker/)

Jazzinorge.no
Jazz i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk jazzforum, magasinet Jazznytt og de fem regionale jazzsentrene. Jazz i Norge vil gi deg nyheter om stort og smått
i norsk jazz, og vil være din startside for norsk jazz på nett.
Webredaktør jazzinorge.no: Camilla Slaattun Brauer

Tips oss
Vet du om noe vi burde skrive om?
Tips oss på jazzinorge@jazzforum.no (mailto:jazzinorge@jazzforum.no)

Følg oss på Facebook (http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Norsk-jazzforum/146739842046829)

Kontakt
Norsk jazzforum
Akersgata 16
Postboks 440 Sentrum
N-0103 OSLO – Norge
Telefon: +47 2200 56 60
Faks: +47 22 00 56 61
E-post: norsk@jazzforum.no
Jazznytt
Postboks 440, Sentrum
0103 OSLO – Norway
Telefon: +47 22 00 56 66
E-post: jazznytt@jazzforum.no
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