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erne innpakning
ten litt presset. «Che gelida ma
ninga» er en av operalittera
turens store tenorarier, og den 
tar Støa godt vare på. 

Også de tre andre bohemene 
(Halvor Melien, John Sax og 
Jørgen Backer) synger meget 
godt og er trygge på scenen. Et 
ekstra pluss til Melien.

Stor prestasjon
Operaens sinfonietta står over
for en av sine største oppgaver 
noensinne med «La Bohème». 
Her er det tekniske utfordrin
ger i bøtter og spann, som  
orkesteret løser utmerket.

I lille, intime Festiviteten 
klarer sinfoniettaen å lyde som 
et stort symfoniorkester når 
det er påkrevet, og de klarer å 

skape stemning i pianissimo
partiene. Hadde orkesteret 
hatt en grav å sitte i, ville det 
vært helt perfekt. Flotte solist
innslag var det også, ikke minst 
fra Trond Harald Saltnes.

Det er ikke like mye kor i «La 
Bohème» som i «Perlefiskerne» 
(torsdag), men ganske sikkert 
enda artigere. Denne gangen er 
det et sammensatt kor som har 
oppgaven, en gjeng som virke
lig får utfordret sin komfort
sone og som – i likhet med  
solistene – viser stor innlevel
se. Også den vokale delen blir 
godt ivaretatt.

Herlig var det også å se et 
trygt og velklingende barne
kor. Festen ville ikke blitt den 
samme uten dem.

Seks forestillinger gjenstår 
av «La Bohème» i Kristian
sund. Jeg har allerede sett fore
stillingen nesten tre ganger, 
men vurderer sterkt en fjerde.

Da tar jeg med lommetørkle.

● «la Bohème»

◗ Festiviteten fredag kveld:
Opera i fire akter av Giacomo
Puccini, libretto av Giuseppe
Giacosa og Luigi Illica.

◗ Med: Halvor Melien, Mariann
Fjeld-Solberg, Kjetil Støa,
John Sax, Lise Granden Berg,
Jørgen Backer, Helge Rønning
og Per Andreas Tønder.

◗ Operaens sinfonietta.
Sammensatt kor. Barnekor.

◗ Dirigent: Magnus Loddgård.

◗ Regi: Ingrid Forthun.

herlig gjeng: Kjetil Støa, Halvor Melien, Jørgen Backer og John 
Sax finner bokstavelig talt tonen.

ekte kjærlighet: Livet blir aldri det samme etter at Mimi 
(Mariann Fjeld-Solberg) og Rodolfo (Kjetil Støa) møtes. 

Stråler: Et dyktig barnekor er med på å gjøre festen 
underholdende. 

For å si det rett ut: Operaen 
har gjort et skikkelig 
«scoop» når de til første 
konsert under Operafest-
ukene 2017 har fått hit 
TrondheimSolistene (ledet 
av Marianne Thorsen) og 
guttesopranen Aksel 
Rykkvin. 
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B
åde orkestret, lederen 
og solisten har vært her 
før, og Aksel Rykkvin 

har jo gjort noen sjumilssteg 
framover i karrieren. Sist han 
var her, som solist i Bern
steins «Chichester Psalms» 
for halvannet år siden, skrev 
jeg om en guttesopran som 
alene var verd hele billetten. 
Hva skal jeg si nå, da? Dette 
var jo en ren åpenbaring!
Aksel Rykkvin har alt som 
skal til for å gjøre en kort 
karriere stor og vellykket: 
Musikalitet, teknikk, sjarm og 
utstråling. Dessuten tydelig
vis en beinhard vilje til å være 
god, og til å stå for det han 
leverer. Ikke dårlig det, av en 
trettenåring.

Strak arm
Konserten åpnet med to arier 
av Händel, en engelsk og en 
tysk. Disse byr på lange 
strofer fulle av forsiringer, 
men dette tok han «strak 
arm». Og uten å tape fokus på 

det vesentligste, nemlig den 
musikalske formidlingen. En 
tredje arie, en fransk en (av 
Rameau) var nesten enda mer 
imponerende. Her er det 
lange toner som skal føyes 
sammen til en musikals 
enhet. Her er det musikalitet, 
mer enn teknikk, som teller. 
En strålende og gripende 
tolkning. 
    Også mer moderne klanger 
og toneganger behersker han, 
Henning Kraggeruds «Victi
mae Psachali» ble et høyde
punkt, og i Mozarts «Alleluia» 
viste han stålkontroll da det 
nesten «skar seg» en liten  
millimeter på den nest siste 
himmelhøye tonen.

Bidro med sitt
Og som om dette ikke var 
nok: TronheimSolistene 
bidro virkelig med sitt. Først 
med en av Felix Mendelssohn 
Bartholdys tidlige stryke
symfonier, skrevet da 
komponisten var rundt 13 år. 
En velklingende og morsom 
komposisjon. Dyktige 
trettenåringer man har i 
musikklivet, De, både i dag og 
for 200 år siden.
     Men størst av alt: Dvořák 
Strykeserenade i Edur. En 
medrivende og elegant 
framførelse av et storslagent 
og innholdsrikt verk. 
    Og en nærmest fullsatt 
kirke skulle vel tyde på én 
ting: Slikt vil vi ha mer av!

Fantastisk 
kirkekonsert med
aksel rykkvin 
og trondheim-
Solistene

gutteSopran: En nærmest fullsatt kirke skulle vel tyde på én 
ting: Slikt vil vi ha mer av!

Konsert med jazzlinja på 
Sund på Havnekontoret 
mandag. Linja har siden 
oppstarten i 1992 stått 
sentralt i utviklingen av 
Norges fremste jazzmusikere, 
blant andre Highasakite, Eirik 
Hegdal og Ola Kvernberg. 

Årets kull består av 18 
musikere fra hele landet, 
blant disse er Sophie Amalie 
Strøm fra Kristiansund. Hun 
er med på turneen. De 
presenterer Tsundami, som 
består av egenkomponert 
materiale.

jazz på havnekontoret


