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KULTUR Leder: Tarald Aano
Tlf. 415 54 393
Epost: tarald.aano@aftenbladet.no

STAVANGER
For å si det sånn, multiinstru-
mentalisten Stian Carstensen 
fra Eidsvoll har oftest opptrådt 
på festivaler og konserter der 
folkemusikktradisjoner som 
trekkspill og banjo står i sen-
trum. At en klassisk kammer-
musikkfestival finner på å invi-
tere ham, er mer uvanlig. 

I går var han solist i Anto-
nio Vivaldis mandolinkonsert, i 
heftig og muntert samspill med 
fem musikere av det klassiske 
slaget.

Nervøs i forkant
– Jeg var nervøs, ja. Banjo, som 
jeg har studert i Kentucky, er et 
5-strengers instrument. Man-
dolinen har åtte strenger og er 

noe helt annet. Så jeg har øvd 
skikkelig i sommer, sier musi-
keren til Aftenbladet etter å ha 
høstet begeistret applaus fra et 
fullsatt Skur 2.

Klappsalvene kom etter at 
publikum hadde fått høre Car-
stensen briljere – uten noter 
(sånt bruker han ikke) – på en 
blomsterdekorert mandolin, 
først i en hurtig sats, så med føl-
somt skjelvende og sprø toner 
i andre sats, for dernest brått 
å skifte over til banjo og trylle 
fram en lystig tredje sats i høyt 
tempo.

Lære av hverandre
Vivaldi-konserten var det sis-
te nummeret i et program som 
ble innledet med en annen fol-

En banjospiller 
på mandolin
hh– Jeg lærte meg å spille mandolin i sommer.  

Det er helt forskjellig fra banjo, avslører Stian Carstensen 
etter en virtuos framførelse av Vivaldis mandolinkonsert  
i Skur 2 i går.

Kammermusikkfestivalen 

– Jeg var skikkelig nervøs da jeg skulle i gang med Vivaldis mandolinkonsert. Jeg lærte meg å spille mandolin i sommer, sa multiinstrumentalist Stian Carstensen i Skur 2 i går. 
Fra venstre er han omgitt av Sayaka Shoji og Jan Bjøranger på fiolin, Sébastien Dubé (bass), Andreas Brantelid (cello) og Tino Fjeldli (bratsj). FOTO: JONAS HAARR FRIESTAD
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Musisering 
på høyt nivå

Konserten i Domkirken i går kveld 
ble en av de begivenheter som set-
ter seg i kroppen – lenge. Det skyl-

des både verkene og de fremragende mu-
sikerne. Først ut var Stein-Erik Olsen og 
Göran Söllscher på gitar, med musikere fra 
1B1-ensemblet. Vi kunne knapt fått bedre 
gitarister i Vivaldi–konserten enn Olsen og 
Söllscher. De har da også et internasjonalt 
ry. Friskt og luftig klang det yttersatsene, 
deilig melodiøst i den langsomme satsen 
der fiolinene er klimpreinstrumenter.

Den sene Schumann
Schumanns fiolinsonate nr. 2 i d-moll er 
karakteristisk for hans sene stil, som mu-
sikkforskere lenge forholdt seg ambivalent 
til. Clara Schumann, den berømte pianis-
tinnen som Schumann etter en lang kamp 
med Claras far endelig fikk gifte seg med, 
sa om sonaten at den hadde en vidunder-
lig originalitet, dybde og storhet som hun 
knapt hadde hørt før. 

Karen Gomyo og Ihle Hadland spilte det-
te verket med all den innføling og forståel-
se en kunne ønske. De brutte linjene i før-
stesatsen, den sitrende skjelvingen mellom 
dur og moll og den spøkelsesaktige coda-
en ble spilt slik at det ble tydelig at Schu-
mann her går utover romantikken, hen til 
en særegen personlig poetikk. Fiolinen lik-
som føler seg frem i denne satsen, storartet 
spilt av Gomyo. Aldeles nydelig og intimt, 
nærmest kjærtegnende, klang i den lang-
somme satsen. Jo, Gomyo og Ihle Hadland 
i samspill må vi få høre mer av!

Den sene Schubert
Etter pause var tiden kommet til å stifte be-
kjentskap med den unge, London-baserte 
Isimsiz-trioen. (Isimsiz betyr ”uten navn” 
på tyrkisk). Den gjorde seg raskt bemer-
ket etter at den ble dannet i 2009. I fjor 
høst gikk den helt til topps ved den inter-
nasjonale kammermusikk-konkurransen i 
Trondheim. Hvordan var så tolkningen av 
Schuberts Ess-dur-trio, kalt den vakreste 
klavertrio i den vesterlandske musikken og 
som Schubert lot oppføre på dagen året et-
ter Beethovens død, nemlig 26. mars 1828? 

Jo, alt dette store verket inneholder av 
schwung, brus og ville passasjer var der. 
Samt uhyggen som spøker under overfla-
ten og i det hemmelighetsfulle bankete-
maet som kommer igjen i flere satser. Den 
langsomme satsen, med sørgemarsjtemaet 
og visstnok inspirert av en svensk folketo-
ne, fikk – om enn noe hurtig spilt – en utfø-
relse så vakker og sangbart (i celloen) at vi 
ønsket den ikke ville slutte. Pianisten spilte 
aldeles vidunderlig, klokkeklart og samti-
dig myndig, mens det her og der var noe 
smårusk hos strykerne. Men hele tiden satt 
jeg og tenkte på at Schubert, da han skrev 
denne trioen, snart skulle dø, 31 år gammel. 
Det er ingen projeksjon å høre uro, angst 
og sorg inn i flere partier. Siste sats ble ikke 
et øyeblikk for lang. Jeg kom snarere til å 
tenke på ordene til Schumann, at Schubert 
hadde en himmelsk lengde i sine verker.

ARNFINN BØ-RYGG

Kveldskonsert i går

hhVivaldi: Konsert for to gitarer og orkester  
G–dur. Stein-Erik Olsen og Göran Söllscher 
gitar, 1B1, dir.: Jan Bjøranger. 
hhSchumann: Fiolinsonate nr. 2 d-moll op.121.  

Karen Gomyo fiolin, Christian Ihle Hadland klaver. 
hhSchubert: Klavertrio nr. 2 Ess-dur. Trio Isimsiz

Trio Isimsiz spilte ut hele Schuberts 
himmelske lengde.

5
«Very early morning blues» var tittelen på den lett klagende komposisjonen til Per Arne 
Glorvigen, spilt av ham selv på bandoneon og munnspill med Natalie Clein på cello.

En vemodig forvrengning av «Happy birthday to you» kunne høres i Alfred Schnittkes 
«Stryketrio» spilt av Benjamin Schmid (fiolin) Lars Anders Tomter (bratsj) og Natalie 
Clein (cello).

Kammermusikkfestivalens lunsjkonserter trekker fulle hus.

kelig tradisjon: Trekkspill og 
munnspill. Bandoneonist Per 
Arne Glorvigen framførte sitt 
eget verk, «Very early mor-
ning blues», sammen med cel-
list Natalie Clein, en komposi-
sjon der musikkinstrumentene 
snakker sammen og svinger fra 
det klagende til det aggressive, 
fra det melankolske til det hu-
moristiske.

Også Glorvigen vet at han 
som Carstensen kommer inn 
i klassisk-tradisjonen fra side-
linjen.

– Alle musikkformer har noe 
å lære av hverandre, sier han. 
Bratsjist Lars Anders Tomter 
nikker. Han spilte i går i en trio 
der «Happy birthday to you» 
ble forvrengt på fascinerende 

og underlig vis av komponist 
Alfred Schnittke.

– Kunstmusikken har alltid 
næret seg av den folkelige mu-
sikken, sier Tomter. – Tenk bare 
på tangoen som har flyttet seg 
fra bordellene til å bli kompo-
nert musikk, først av argentine-
ren Astor Piazzolla, senere av 
Glorvigen i en ny stilistisk vri.

It’s all music
Klassiskmusiker Tomter syn-
tes særlig at de to første kom-
ponistene i gårsdagens lunsj-
konsert, Glorvigen og Schnitt-
ke, snakket godt sammen. 

– Begge bruker populære ele-
menter og vrir på dem med 
kjærlig ironi. 

– Men når Carstensen kom-

mer inn og spiller Vivaldi, synes 
du da det blir for uærbødig?

– Hans framføring kan ikke 
gjøres med alt i den klassiske 
musikken, men dette ville Vi-
valdi likt. Stian er et særtilfelle 
av en musiker, og jeg er fasci-
nert av hans dyktighet og virtu-
ose spill. Han har en bukett av 
stiler – at han nå også har lært 
seg mandolin, er bare en ekstra 
blomst, sier Tomter.

– It’s all music, repliserer Car-
stensen lattermildt og lettet.

KRISTIN AALEN
kristin.aalen@aftenbladet.no

Stian Carstensen

hhHvem: Multiinstru-
mentalist fra Eidsvoll. 
Kan spille på rundt 20 
instrumenter, deriblant 
banjo. Har studert gitar 
ved jazzlinja på NTNU 
der han etablerte kvin-
tetten Farmers Market. 
hhHva: Var solist i Skur 

2 i går med Antonio 
Vivaldis mandolinkon-
sert.
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RYFYLKEVED
Tørr fin ryfylkeved i std 60 og
40 liters sekk. Bjørk eller bland-
ing. Tlf 90621660/48116827.

Domkirken kirke 11.00
Ådnøy. Nattverd. Innsettelse
av studentprest. Kammer-
musikkfestivalen.
Onsd 08.00 Morgenmesse,
Bispekapellet.
Torsd.11.00 Hverdagsmesse.

Bekkefaret kirke 11.00
Familiegudstj. Ladstein.
Dåp. Semesterstart.

Gausel kirke 11.00
Oppstartsgudstj. «Kirkehuset
forteller» v/staben. Nattverd.

Hillevåg kirke 11.00
Berge. Dåp. Nattverd.

Hinna kirke 11.00
ABC/Oppstartsgudstj.
Vassbø. Dåp. Nattverd.

Hundvåg (og Krosshaug)
kirke 11.00 Jensen. Nattverd.
Semesteroppstart.

Kampen kirke 11.00
Moe. Nattverd. Sønd.skole.

Madlamark kirke 11.00
Næss. Dåp. Nattverd.
Sønd.skole.

Revheim kirke 11.00
Sølvi Vinnes. Dåp.

St. Johannes kirke
Se Varden.

Stokka kirke 11.00
Hestnes. Dåp. Nattverd.

St. Petri kirke 11.00 Nordtun.
Nattverd. Egen barnesamling.

Sunde kirke 11.00
Vidnes Visjonsgudstj.
Nattverd. Sønd.skole.

Tasta kirke 11.00
Hagen. Nattverd.

Tjensvoll kirke 11.00
Helgesen. Dåp. Nattverd.

Varden kirke 11.00 Austbø.
T. Nedrebø. Dåp. Nattverd.

Vardeneset kirke 11.00
Semesterstart. Wee. Nattverd.
Sønd.skolefest.

Døvekirken 11.00 Samlings-
gudstj. Grilling etterpå.

Kirkesalen SUS 11.00
Fjetland. Nattverd.

Stavanger International
Church (Misjonshøgskolens
Aula) 11.00 Service in English.
www.sic.no

KULTUR I KIRKEN

Hillevåg kirke
Sensommersang fra Salme-
boka. Kjell Inge Torgersen.
Arne Martin Aandstad
Onsd. 24. aug 19.30

GUDSTJENESTER
I STAVANGERKIRKENE
21. august 2016
14. søndag
i treenighetstiden

For mer informasjon: www.kirken.stavanger.no
eller ring kirkens servicetorg 51 84 04 00

Kirkens SOS Tlf. 22 40 00 40 - Åpent hele døgnet

Prekentekst
Matt 19, 27-30

VIKING FESTIVAL
27. - 28. August 2016

• Kampshow • Historiske Viking - Leker med Lekegoden og Trollet
Dukketeater • Hesteriding • Bueskyting • Vikingskip,roing
Middelaldermusikgruppe ~ Poeta Magica ... og mye mer

Lørdag 11:00 - 17:00 • Søndag 11:00 - 17:00

WWW.LANDAPARK.NO WWW.FACEBOOK.COM/CAMPING-LANDA-LYSEFJORD-CAFE

AKTIVITETSDAG I MØLLEBUKTA
Lørdag 20. august kl 10.00-14.00

Rogaland Aktivmed samarbeidspartnere
ønsker velkommen til en aktiv dag iMøllebukta.
Denne lørdagen har du sjansen til å få prøve
en rekke spennende aktiviteter:
• Rulleski • Kiting • Terrengsykling • Kajakk
I tillegg arranger vi små kurs og treningsøkter i Yoga
og utetrening. Ogmellomøktene kan dumeske degmed
varme og kalde retter fra Is Paradiset.

For forhåndspåmeldinger og utfyllende program,
se www.rogalandaktiv.no

Filminfo og billettkjøp på:
www.sfkino.no

STAVANGER
Barne- og familiefilmer

Ungdoms- og voksenfilmer

VIP-salen, Kr.130,- 18års grense

Luksussalen, Kr.160,-18års grense

Barne- og familiefilm

SANDNES

Ungdoms- og voksenfilmer

Luksussalen kr.160,-

Med forbehold om endringer

Istid 5.A,norsk.A.94m
1330-1545.

Et helt halvt år.A.117m
1430-1800.Lør.1800.

Kjæledyrenes hemm. liv.A,norsk
1330.Lør.1330-1500.

3D-visninger

Istid 5.A,norsk.A.94m
1230-1600.

The Legend of Tarzan.12år.109m
2130. Siste dag søn.

Kjæledyrenes hemm. liv,norsk
300.

Et helt halvt år.A.117m
1500

BFG-Big Friendly Giant.6år.117m
1850. Engelsk tale

Lights Out.15år.80m
2130. Kort tid!

Jason Bourne.15år.124m
1800-2100
Bad Moms.9år.100m
1950

Star Trek Beyond 12 år.Am.122m.
2D: 1330-1630-2000
3D Atmos: 1920-2210.

Bad Moms.9år.100m
1600-1850.Lør.1630-1850.
Jason Bourne.15år.124m
1840-2130.Lør.1430(Luks)-1840-2130

Suicide Squad.12år.122m
1630-1800-2100.

Suicide Squad.12år.122m
1500-1930-2215.Lør.1500-1920-2210

SVK-Store Vennlig Kjempe,norsk
1230-1515.

Captain Fantastic.12år.118m
2045.

SVK-Store Vennlige Kjempe,norsk
1300-1600.

Captain Fantastic.9år.118m
1330-2100
Under kirsebærtrærne.A.113m
1800

The Shallows.12år.86m
1745-2215(lør.2210)

Istid 5,norsk.A.94m
Lør.1230.Søn.1225.

The Shallows.12år.86m
1800-2000-2210.Lør.1730-2000-2210

The Lobster.15år.118m
2100 5'er i Aftenbladet

NORGESPREMIERE FREDAG

FØRPREMIERE FRE - SØN.:

Oppdrag Dory 6år.Am.97m.
1230-1330(3D)-1445-1710.

FØRPREMIERE FRE. - SØN.:

War Dogs 12år.Am.116m.
1920-2210.Fra Hangover regissør

Oppdrag Dory 6år.Am.97m. Norsk
1230-1330(3D)-1500-1730.
Lør.1230-1400(3D)-1500-1600-1730

NORGESPREMIERE FREDAG:
Star Trek Beyond 12 år. Am.122m.
1515-1800(3D)-1830-2130(3D Atmos

En uforglemmelig reise hun mest sannsynlig ikke kommer til å huske.
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War Dogs, 12 år. Am.116m.
1800(Luks)-2100.

I 3D OG 2D
StarTrekFilmen.no

BRIDGET JONES 16/9

2016
OLA NORDMANN
Kundenummer:123456

Fiske og jakt
Fiskerett i Figgjo
og småvilltjakt på ca 1000 da.
Voll.
Kontakt 909 88 885.

Mynter, sedler og medaljer
Kjøp og salg
Tlf: 41437710
E-post: post@mynthandelen.no
facebook.com/mynthandelen

Rogalandbunad sommersalg
Herre/damebunader.Manns-
bunad jakke,bukse,vest fra kr
22000,-Se vårt tilbud på:www.
bunadsgleden.no Tlf:99478432

BUNADSKJORTER SALG.
Ferdigsydde linskjorter dame/
herre.Rogaland,Husfliden mod-
ell.Alle størr.Salg kr.7000,-Høy
kvalitet.Tlf:99478432

Utfellbare Brannstiger

KUPP! Lite parti med godkjente brannstiger
selges ut til halv pris. 3,9m stige kr. 2000,-

fritt levert i Rogaland! 300,- for montering på
trevegg. Tlf:93849424

Typegodkjente takstiger

Vi leverer typegodkjente feiestiger til alle
typer tak. Vi leverer og monterer nå i hele
fylket med 15 års garanti. Ta kontakt for et

godt tilbud.Tlf:93849424

Hjelp med data - hjemme?
DataIT hjelper med dataprob-
lemer og nettverk. Ta kontakt
for å avtale hjemmebesøk. Tel
46970045 - www.datait.no

TISSETRENGT PÅ NATTEN?
MÅ DU STÅ OPP PÅ NATTEN
FOR Å TISSE?
Nå er hjelpen her som gjør at
du kan sove trygt hele natten
uten oppvåkninger for å tisse.
Les mer på:
www.craft-helse.com

Loppemarked
Loppemarked i Noredalen 70,
søn 21.august, kl 12-16.
Mye brukt, mye nytt. Ta med
kontanter og kom! Har vips:)

Oskar Sørreime oljemaleri
Sjeldent fint Jærmotiv. Olje på
lerret 85x105 cm. Signert, titul-
ert og datert. Meget god stand.
Tlf. 91563630

GARASJESALG
Sofa, lenestol, gml stoler,
persiske tepper, ryer, kjøkken-
bord og stoler, sengebrisk m/dbl
seng, nattbord, dbl sengeteppe,
liftgardiner, kjølebegg, dølahes-
ter, nye smijernsstaker, fortelt
til bobil, kjøbenhavner juleplet-
ter, mm.
Lørdag 20.aug. 10:00, Peer
Gyntsvei 1A, 947 82 838

Iddiser kjøpes
Kjøper gamle iddiser/etiketter
fra hermetikkindustrien. Ta
kontakt på tlf 41591121

Reinsdyrjakt i Valle
Fellingsløyve for 1 storbukk 3
simler og 3 kalver tilsalgs. I sen-
tralt terreng med god hytte.
Henvendelse 93488724

Diverse

hvor går vi hen  Henv. Tlf. 05150 / e-post: annonse@aftenbladet.no

Hobby

Klær

stort og smått

Bygningsartikler

Data/tele/fotoutstyr

Forskjellig

Kunst/antikviteter

Møbler

Ønskes kjøpt

Sports/friluftsliv

SENDKOR TIL 2380 39 kr i m neden
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