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Her finner du også en komplett oversikt  
med utfyllende informasjon om hvert  
enkelt arrangement. For at ditt arrangement 
skal komme med i avisoversikten, må det 
registreres på våre nettsider minst  
tre virkedager før trykkedato.

Tips oss om aktuelle saker på   bergenpuls@bt.no
Bergenpulsansvarlig: Hanne Farestvedt

Mangler ditt arrangement? 
Legg inn informasjon på  
bergenpuls.bt.no

puls

PETER  LARSEN

SENTRAL SKIKKELSE: Finn Mortensen (lengst til venstre) var en av få representanter for europeisk høymodernisme i Norge. Her leder han et kurs på Musikkonservatoriet i 1970.  FOTO: JAN A. MARTINSEN / AFTENPOSTEN

SIMAX-PROSJEKTET er!selvsagt 
musikkhistorisk interessant, men 
først og fremst er dette en plate 
som gjør det mulig for oss å få 
virkelig høre Mortensen og mu-
sikken hans. For Terje Mikkelsen 
og München-orkesteret er ikke 

tynget av historiske fotnoter og 
gamle kontroverser i norsk of-
fentlighet. De går inn i verkene, 
spiller dem med imponerende 
klangbehandling og formsans, 
og demonstrerer med sine fire 
overbevisende tolkninger at dette 

er musikk som hører hjemme i 
en større europeisk sammen-
heng, monumental orkestermu-
sikk som fremdeles er aktuell selv 
om det er et halvt århundre siden 
verkene ble skrevet.  

Sår klang
musikk jazz
Søren Kjærgaard, Ben Street & 
Andrew Cyrille 
«Femklang» 
ILK

1 2 3 4 5 6
Imponerende jazztrio

Den danske pianisten Søren 
Kjærgaard fortsetter sitt strå-
lende samarbeid med amerika-
nerne Ben Street (bass) og 
gamlefar Andrew Cyrille (trom-
mer). Annenutgivelsen «Open 
Opus» var en studie i delikat 
samspill i et meditativt lynne, 
og her klarer trioen å dra volu-
met enda lenger ned. Det betyr 
ikke at samspillet mangler dy-
namikk, man må bare ha ørene 
enda mer på stilk denne gang.

Her finnes et stort rom – åp-
ninger hvor klangen fra cymba-
len får ta opp hele lydspekteret, 
og hver note får en nærmest 
overveldende verdi og kraft. Det 
er i så måte sårbare stykker mu-
sikk som blir fremført, men mu-

sikernes store ører og sans for 
timing og klangbehandling gjør 
grunnvollen sikker. Improvisa-
sjoner avløser komposisjoner 
uten at det organiske samspillet 
avslører hva som er hva, og 
Kjærgaards tonalitetssprengen-
de akkorder oppløser ethvert 
ønske om å plassere musikken i 
bås. En lite flashy, men impone-
rende trio som fortjener å bli 
hørt live i Bergen i fremtiden. 

STEPHAN  MEIDELL

Åttitallstoner
musikk improvisa-
sjonsmusikk
1982 
«Pintura» 
Hubro

1 2 3 4 5 6
Spille før stormen

Liker man improvisert musikk, 
er 1982 som en lokal super-
gruppe. I spissen finner du kir-
keorganist Sigbjørn Apeland og 
hardingfelespiller Nils Økland, 
og bak trommene sitter Øyvind 
Skarbø, allestedsnærværende 
entusiast i Bergens miljø for jazz 
og improvisasjonsmusikk. Ser 
man bort fra en flaskepostutgi-
velse fra tidligere i år – kanskje 
er du heldig og finner en flaske 
skylt opp på land i disse Berit-
tider – er dette trioens andre 
album. De pludrer ut romantisk, 
dempet og melodisk musikk i 
skjæringspunktet mellom sam-
tids- og folkemusikk. Platen er 
ikke uten kanter – Apelands har-
monium knirker og pruster, og 

Økland er ikke nådig med stren-
gene – men de tre musikerne 
møtes oftere i harmonisk sam-
spill enn i musikalsk kniving. 
1982s instrumentpark skaper 
en særegen klang, som det 
føles godt å være i: hjemlig og 
trygg, liksom luktende av ved-
ski, tjære og bark, men samtidig 
med antydning til uvær i hori-
sonten. Slik blir det aldri kjedelig 
– ta bare det glimrende avslut-
ningssporet. Her høres det ut 
som om 1982 sitter utenfor en 
sæter og spiller mens vi andre 
løper rundt og spikrer for vindu-
ene og binder fast kyrne.

EIRIK KYDLAND

ONSDAG
! konsert
Philco Fiction  «Take It Personal» live (support: 
Millions) Landmark kl. 20.00.
Hans Inge Fagervik Advenstkonsert Sælen kirke 
kl. 19.00.
BarokkmusikkFestival Chopin på nyrestaurert 
Pleyel-flygel fra 1850. Torleif Torgersen med 
flere. Griegakademiet, Gunnar Sævigs sal kl. 
19.30.
Kveldstoner i en åpen kirke Carsten Dyngeland 
(orgel/klaver) og Barbro Husdal (Sopran).  
Storetveit kirke kl. 19.00.

! klubb
Klubb Kvilestove Café Opera kl. 23.30.

! scene
Når det slutter å regne Småsce-
nen, DNS kl. 18.00.
La Cage aux Folles Store Scene, 
DNS kl. 19.30.
Knutsen & Ludvigsen Store 
Scene, DNS kl. 16.30.

Vestlandsrevyen II Logen Teater 
kl. 19.00.

British Stand-up Radisson Blu Hotel 
Norge kl. 21.00.

Raske Menn 2 og 3 Ole Bull Scene kl. 19.00.

! filmklubb
Arkitektur og film: Ondskapens hotell Cinemate-
ket i Bergen kl. 18.00.
Arkitektur og film: Nostalghia kl. 20.15.
Bergen filmklubb «Happy Together». Regi: 
Wong Kar-Wai, Hongkong, 1992. Det Akade-
miske Kvarter, Tivoli kl. 20.

! barn
Dra på oppdagelsesferd!  VilVite kl. 10.00.
Pepperkakebyen Torgallmenningen kl. 09.00.
Nisseløype på Fløyen Fløyen
Trilletur rundt Skranevatnet Parkeringsplassen 
v/ Plantasjen Birkeland kl. 11.00.
Tenning av julegranen Borggården Bergenhus 
festning kl. 18.00.
Kunstlab – Kunstmuseum for barn Lysverket, 
Bergen Kunstmuseum kl. 11.00.
Ablegøyer Familieaktivitetssenter. 
Fanatorget kl. 10.00.
Baluba Familieaktivitetssenter. 
Nyborg, Åsane kl. 10.00.

! eldre
Senioruniversitetet i Fyllingsdalen Sælen kirke 
kl. 11.15.
Bergen Turlag Seniorgruppen Festplassen 
kl. 09.50.
Bergen Turlag Seniorgruppen Olav Kyrres gt. 
kl. 09.45.
Ruslegruppe Aurdalslia 1 kl. 11.00.
Os Seniordans Os Seniorsenter kl. 12.45.
Bergen Senior Bowlere Sandsli Bowling kl. 
11.00.
Senioruniversitetet i Bergen Professor 
Røgnvaldur Hannesson: Islands økonomi i  
med- og motvind. Konsertpaleet kl. 11.
Onsdagstreff Ulike aktiviteter inkl. dans. 
Danckert Krohn seniorsenter kl. 11.30.
Åsane Seniordans Begynnere: 16-17.30, parti 1: 
17.45-19.15, parti 2: 19.30-21.  
Åsane kultursenter kl. 16.00.
Dans Fana Trekkspillklubb. Nesttun Eldresenter 
kl. 19.
Kjøkkelvik seniordans Ring 1 og 2. 
Kultursalen Vestkanten kl. 10.30.

! møter og foredrag
Åpent Hus FFO Hordaland kl. 14.00.
AA-møte Kvinnemøte. Welhavensgt. 66. 
Johanneskirkens menighetshus kl. 18 – 19.
AA-møte Sandviksveien 41 kl. 19 – 20.30.

! annet
Spillekveld Nordnes bydelshus kl. 17.30.
Leksehjelp for videregående skole Røde Kors-
huset kl. 16.00.
Inside Quiz Inside Rock Café kl. 20.00.
Allmenquiz for allmuen Bien Bar kl. 20.30.
Akvariet Nordnesbakken 4 kl. 10 – 18.
Pub Quiz Quizmeister Nils Ove Børve. Victoria 
Café og Pub kl. 20.30.

ARKITEKTUR  
   OG FILM: 

Ondskapens Hotell 
og  Nostalghia er konstruk-
sjonene for dem som liker 

at ting er i lodd.  
Cinemateket  

kl. 18.00.


