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4 *)uropa Kerstin Blodig
Ketil Bjornstad ,Vordfsksjef
f&e figfif (Westpark 87160 / Music & Words)
(ECM 2056) Nordisksjel- ofin de Engelse titel tVordrrsoul- is een verzame-
HetECMlabelmaaktereengewoontevanomdejuisteNoorse laar en toch weer niet.  Het album bevat 13 songs, waarvan
artiesten te contracteren en er top albums mee te maken. De er zeven regelrecht uit eerdere solo- of projectalbums van
samenwerking die Agnes Buen Garnds ooit aanging met Jan Kentin Blodig afkomstig zijn. Twee tracks, waaronder het
Garberak is legendarisch, hun vertolkingen van Noorse mid- nog niet eens zo oude Kelpienum ner loq loqde meq so silde,
deleeuwse liederen zijn voor mij nog steeds een hoogtepunt werden opnieuw opgenomen. Het geheel wordt aangevuld
in de muziek. Ook het lrio Mediaeval nam op overtuigende met drie nieuwe opnamen. De eerste is afkomstig van een
wijze de Noorse middeleeuwen onder handen en nu is het televisiespecial en wordt uitgevoerd met vaste partner lan
dan de beurt aan pianist Ketil Bjornsted. Samen met mezzo- Melrose en bassist Urs Fuchs. De andere twee tracks zijn voor-
sopraan Randi Stene en viola speler Lars Anden Tomter, nam uitblikken op een nieuw project van Blodig met Bob Melrose,
Bjornsted een vijftiental liederen op. Het eerste deel van de cd inderdaad broer van. . . De twee verschillen nog al van elkaar.
bestaat uit eigen composities, genaamd Fire Nordiske songer, Wnnt ylu is nog relatief akoestisch, maar Sea4ul/s omschrijft
dat zoveel wil zeggen als'vier Noorse liedereni Een dik kwar- Blodig zelfals'het resultaat van een samenwerking tussen een
tier ingetogen, gevoelige en uitzonderlijk goed gemusiceerde folkmuzikant met een hedendaagse chill/ambient/popmuziek
liederen over de Fjorden, de lange nachten, de zwoele zomer georitinteerde collegai Een aardig experiment, dat niet eens
en over sneeuw die langzaam valt. Het tweede deel beslaat onaardig klinkt, maar het is voor mij wel de minste van de
meer dan vijftig minuten en is een recital met gedichten van tracks op het album. De fineses die Blodig juist zo accuraat
JohnDonne,opmuziekgezetdoorBjornstedzelf.Gezongenin in haar muziek weet te stoppen verzuipen gewoonweg in
het Engels, maar met dezelfde sfeer als de N006e composities, het gedreun van de bassen en de wollen geluidsdeken. Hier
weten de drie muzikanten me mee te sleuren in hun muziek klinkt een geforceerde (apercaillie kloon, naar mijn idee. Dat
en sfeer. The light is wederom een prachtige uitgave van het overdadige had ik ook tegen 0p het projecr Tolking Water,
E(M label. De sobere arrangementen en kleine bezetting waarvan op deze cd drie opnames zijn geselecteerd. Blodig
zorgen v00r een intiem album met muziek van een zeldzaam heeft al die fratsen niet nodig. De uitermate sterke zang en
sooltpuurheid. dito gitaarbegeleidingen, in samenwerking aangevuld met

Eelco Schilder lyrische gitaarnoten van lan Melrose ofdiens whistles, spreken
boekdelen. Vol bewondering kan ik nog steeds luisteren naar

Sigrid Mof destad Krdka, Solbdnn of Trollferd. Als verzamelaar geeft Nordisk sjell
Isels fFefefsrfef{falgcr,} dus wel een goed en breed beeld van de veelzijdigheid van
(Grappa7223/Music&Words) :_:. , .  Kerst inBlodiginalzi jnschakeringen.
Sigrid Moldestad is een Noorse violiste / zangeres die;rnet I Marius Roeting
Icus een eerbetoon heeft opgenomen aan alle violiste\ di$ 

' 
)

tussen 1730 en 1900 aan de westkust van Noorwegen u,\dfY Selsgliten
waren. Ze vertelt over hun leven en de merkwaardige verhalen &6fer frir Sefsg
waarmee deze vrouwen rondtrokken. De muziek op deze cd (Go folk G00408)
zijn veelal composities van deze violistes, die door Moldestad Selso ligt ten Westen van de Deense hoofdstad Kopenhagen
op energieke en deskundige wijze tot leven worden gewekt. en kent toch echt niet zoveel unieke traditionele stukken dat
Het eerste dat opvalt is het fraaie spel op d-e Hardanger viool. er een hele cd mee gevuld kan worden. Vandaar dat Sven-Erik
Moldestad heeft een lichte, zachte manier van spelen die de Pedersen voor zijn band Selssliten zelf maar nieuwe stukken
klanken van dit prachtige Noorse snaarinstrument goed tot schreef die geinspireerd zijn door de natuur en het leven in
zijn recht laat komen. Haar zang heeft eenzelfde lichtheid, dit deel van Denemarken. Hij vormt de band met zes andere
waarmee ze de verhalen daadwerkel i jk moeiteloos en met muzikantenensamenspelenzevi j f t iencomposit ieswaarinde
gevoel voor de achterl iggende emoties weet te vertolken. Deensetradit ionelemuziekduidel i jkhoorbaaris.Somsrustiek
Prachtig is Huldresong, over de Noorse versie van wat wij in en ingetogen, maar bij vlagen fel en met spacy elektrische
de lage landen een'sirene'noemen, een vrouw die met haar gitaar en Hammond orgel op de achtergrond, weet de band
fraaie gezang je desoridnteert en het gevaar in lokt. Dit lied een lekkere en afwisselend geheel te maken. Wel laat na een
wordt gevolgd door de trollkjerringsldt frd Hornelen. Het is nummer of tien de beperking van de componist zich gelden.
een van de oudste opgetekende dansen uit Nordfjord en werd De arrangementen herhalen zich en er wordt toch wel heel
in de vroegere, duistere dagen gespeeld na de maaltijd door vaak teruggegrepen op bekend voorkomende thema's uit de
een orkest van heksen en kleine duiveltjes. Moldestad heeft, Deense muziekgeschiedenis. Niet te min een prettige plaat
samen overigens met een goede groep muzikanten, een met soms verrassende composities. Degelijk uitgevoerd door
prachtige en afwisselende cd opgenomen, waarin de mys- ditzevental,
tiek, de vrijheid en de schoonheid van het Noorse land en de Eelco Schilder
muziek goed tot uiting komt.

Eelco Schilder
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