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STAVANGER
Én uke før festivalstart kom meldin-
gen om at multitalent Stian Carsten-
sen må melde avbud på grunn av syk-
dom.

 – Det er forferdelig dumt. Hans 
egne konserter kommer vi ikke til å 
erstatte, for det fins ikke noe lignen-
de, sier daglig leder for Kammermu-
sikkfestivalen, Katrine Lilleland.

Carstensen, som kan spille 21 in-
strumenter, skulle ha stått for to kon-
serter på Sola strandhotell. Han skul-
le også ha vært én av flere musikere 
til å opptre på Stavangeren lørdag 12. 
august og i Skur 2 onsdag 9. august.

Hullene i programmet har festi-
valens kunstneriske ledere Christi-
an Ihle Hadland og Jan Bjøranger 
fylt med innslaget «En formiddag 
med skuffelser», hvor det blant an-
net vil bli spilt verk av Beethoven 
og Grieg onsdag 9. august. I til-
legg blir det en satt opp en ekstra-
konsert med tittelen «Debussy & 
Brahms» fredag 11. august.

– Det kan komme mer når uken er 
i gang. Når alle musikerne kommer 
og blir kjent, finner de ut hva de vil 
spille sammen. Det er ikke så høy-
tidelig, og det blir kjapt sideblikk til 
ulike sjangere, sier Lilleland.

Reformasjon og revolusjon
I 2017 er det 500 år siden reforma-
sjonens start, da store deler av Eu-
ropa startet overgangen fra kato-
lisisme til protestantisme. Det er 
også 100 år siden den russiske re-
volusjonen, som førte til avviklin-
gen av det tsariske styret i Russ-
land. Dette skal markeres under 
Kammermusikkfestivalen.

– Bachs praktfulle musikk vil 
danne rammen rundt reformasjo-
nen, sier Ihle Hadland.

– Men vi skal også stifte bekjent-
skap med hans mer lystige og ufor-
melle side: musikk komponert i 
godt lag og for samspill med familie 
og venner. Selvsagt vil vi også av-
legge de konkurrerende katolikke-

ne et besøk, med vidunderlige kor-
verker av engelske William Byrd og 
italieneren Palestrina.

– Reformasjon og revolusjon set-
tes også inn i en musikkhistorisk 
sammenheng. Hvilke komponister 
sprengte grenser, hvem var fornøyd 
med status quo og hvem skyndte 
seg langsomt? Beethoven er den 
evige banebryter, Brahms fant tid-
lig sin stil og utviklet genialiteten 
heller enn harmoniene, Sjostako-
vitsj gjorde musikken så krass som 
sovjetsystemet kunne tåle, sier Ihle 
Hadland om årets tema.

Fremdeles plass
Til nå har det ikke vært kamp om 
billettene, ifølge Lilleland. Men et-
ter hvert som festivalen nærmer 
seg kan det være lurt å sikre seg 
plasser. Lilleland sier at åpnings-
konserten og konsertene i Utstein 
kloster og Sola ruinkirke står i fare 
for å bli utsolgt.

Selv om hun ikke er engstelig for 

Programendringer rett før start 

Reformasjon og revolusjon 
er temaet på årets kammer- 
musikkfestival. Det passer godt 
sammen med Kapittelfestivalens 
tema for i år: revolusjon.  
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besøkstallene, sier Lilleland at de 
kan tenke seg å nå ut til en større 
målgruppe.

 – Tradisjonelt sett har vi et trygt 
publikum som alltid kommer. Det 
er liksom bankers. Men vi prøver 
alltid å nå nye grupper.

Hun legger til at det også skal 
arrangeres gratiskonserter for å gi 
folk en smakebit av hva Kammer-
musikkfestivalen har å tilby.

 – Jeg syns så klart at god kunst 
skal koste penger, men vi vil at gra-
tiskonsertene skal være et lavter-
skeltilbud for dem som ikke er så 
kjent med klassisk musikk.

Festivalsamarbeid
Ifølge Lilleland jobbes det også 
med et mulig samarbeid mellom 
Kammermusikkfestivalen og Ka-
pittel under litteraturfestivalen i 
høst. Årets Kapitteltema er revolu-
sjon, og Lilleland tror derfor de to 
festivalene kan overlappe.

– Vi samarbeider også med Stor-
haugfestivalen og kommer til å sen-
de et kammermusikkinnslag dit.
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hhTirsdag begynner kammermusikkfestivalen. I siste liten har  
programmet endret seg. Stian Carstensen går ut, men blir erstattet 
med Brahms, Debussy og «En formiddag med skuffelser».

Kammer- 
musikk- 
festivalen

hhEtablert i 1991 
(tidligere Interna-
tional Chamber 
Music Festival, 
ICMF).
hhArrangeres i 

Stavanger 8.-13. 
august 2017.
hhMusikalske le-

dere er Christian 
Ihle Hadland og 
Jan Bjøranger.
hhPå årets  

program står blant 
annet Boris Brovt-
syn, Camilla Kjøll 
og Arve Tellefsen 
(fiolin), Yejin Gil fra 
Sør-Korea (piano), 
Lars Anders Tom-
ter (bratsj), Adrian 
Brendel (cello), 
Erling Ragnar 
Eriksen (piano), 
Hans Petter 
Tangen (piano)  
og Oslo stryke-
kvartett.


