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– Det er så kolossalt mye fint 
Kammermusikkfestivalen er en foreløpig suksess. 
Festivalen kan skryte av både godt billettsalg og 
mange frivillige hjelpere. 

av Stella Marie Brevik 

 Idag 15:20   Sist oppdatert: 20:42, 9. aug 2018   

ROGALANDSAVIS 

Kammermusikken og dens musikere er ikke overdreven, det er ingen 
dirigent eller store ensembler, men det utelukker ikke et storslagent 
lydbilde.  Lite – kan bli til mye. Pianisten Christian Ihle Hadland har vært 
kunstneriske leder for kammermusikkfestivalen siden 2010. Han er klar for 
i hvert fall ett år til. 

– Det som er spesielt med kammermusikk er at repertoaret er så enormt 
stort også så kolossalt mye fint, sier Ihle Hadland til RA.  

Annonse 

Han forteller at å finne musikere til festivalen ikke har vært vanskelig, det 
som har vært en utfordring er det å begrense seg. 

Rørt av suksessen 
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Festivalsjef Katrine Lilleland forteller til RA at de første dagene til 
festivalen har gått bra, veldig bra.  

– Det har vært en suksess og foreløpig ligger vi godt an med salg av 
billetter. Vi er fornøyde og stolte over hva vi har fått til, sier Lilleland.   

Hun er rørt og overrasket over det frivillige engasjementet festivalen har år 
på år. Årets festival har 70 frivillige sjeler. 

– I år har vi måttet takke nei til folk som vil bli frivillige, det er jo 
kjempedumt, men jeg er også glad for at så mange vil jobbe sammen med 
oss.  

Lilleland gleder seg til gratiskonsertene i byen og tror det blir en kul 
kombinasjon av mennesker på de utvalgte plassene.  

– En blanding av folk som oppsøker konsertene og noen som tilfeldigvis er 
til stede. Det blir kult å vise folk noe nytt, sier Lilleland og påpeker at de 
har en plan B hvis regnet kommer.  

Konsertene vil være på Frøken Pihl, Blyge Harry og i Fargegata, alle med 
Maxwell Quartet, som kan by på skotsk folkemusikk og litt klassisk. 
Konserten i fargegaten skal i teorien være ute på gata, men Lilleland 
garanterer at baren Cirkus er et tørt alternativ hvis regnet melder 
ankomst.  

Intimt 

På torsdag deltok Ihle Hadland selv på festivalen som artist, da han 
sammen med Mattias Schorn, framførte Claude Debussys Premiere 
Rhapsodie for klarinett og piano.  

– Kammermusikk er noe de fleste artister har komponert en gang, kanskje 
bare for familien eller de nærmeste. Det er med på å gjøre denne type 
musikk veldig intim for dem som hører på.  

Ihle Hadland mener kammermusikk gir lavere skuldre.  

 


