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KONSERT
Stråf (Sanna Källman, cello, Åsa Johansson, violin, Tobias
Edvardson, viola, Francis Shaughnessy, violin)
Stefan Forssén, piano och komposition
Kulturens hus, Luleå
Onsdag 24 september
Den som någonsin prövat att spela ett melodiinstrument och sjunga samtidigt vet
hur oerhört svårt det är. Och Tobias Edvardson i Stråf hävdade att det var lite
som "att lära sig gå på nytt". Det är nog en ganska träffande beskrivning.
Därför går det inte att bli annat än imponerad när en stråkkvartett som ibland
fungerar som en sångensemble bestämmer sig för att kombinera sina förmågor
och göra dem samtidigt.
Jag skulle inte tala sanning om jag hävdade att det går klockrent hela vägen. Det
gör det inte. Ibland vinglar det till, i rytmik och intonering.
Men i sammanhanget känns det faktiskt som att det går att ha överseende med.
För konserten är gjord med själ och hjärta, upptäckarlusta och en stor portion
mod. Det måste man respektera.
Stråf gestaltar via Stefan Forsséns kompositioner lyrik hela vägen igenom
programmet. Mest handlar det om den estniska poeten Doris Kareva, men i andra
halvan av konserten dyker andra namn upp - Shakespeare, Stagnelius och Erik
Axel Karlfeldt för att nämna några.
Texterna rör sig i det ljuvliga, det salta och söta, det ensliga och det stora.
Emellanåt vardagligt enkla strofer som blir till stora bitar ur livet.
Musiken rör sig fritt mellan genrerna; latinojazz, dansant valtakt, smäcker visa
och popbeat. Det är svårt, och onödigt att etikettera.
Emellanåt är det rent intrumentala bitar, plötsligt kastar sig en röst in. Ibland får
rösterna ensamma bära hela melodin, ibland öser man på med hela registret.
Ofta får musiken operans prägel, när en recitativ röst mässar över tonmattans
färg.
Och tonerna svingar sig elegant, slingrar in sig i varandra, precis som programmet
håller ihop hela vägen i en slags melodisk livsresa.
Det har lagts mycket tid på helheten, och det uppskattas.
Evigheten är ett spännande musikaliskt experiment, som det är mycket svårt att
inte tycka om.
Än känns det inte riktigt helt finslipat. Men jag tror att ju mer erfarenhet Stråf
skaffar sig av sin nya musik, desto mer kommer de att ta ut svängarna i
fortsättningen. Då kan det här bli något oslagbart.
Av Ida Fredriksson
Publicerad 25 september 06:00
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Tipsa

Kommentera artikeln
Ännu ingen kommentar till den här artikeln. Skriv den första!

Skriv ett inlägg
Namn eller alias:

E-postadress:

Regler
Respekten för andra debattörer och de personer vi skriver om är en
huvudregel på NSD.se.
Posta inlägget

Sångfestival för
minoritetsspråk i Luleå
Färre länder och färre deltagare. Men kanske är
musiktävlingen Liet Lavlut viktigare än Eurovision Song
Contest. Den 16 oktober öppnar portarna till
kulturfestivalen Liet Lavlut.
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"Det kommer att bli tomt"
76 år gammal avled konstnären, musikern och berättaren Lars Pirak. Många är de
som vittnar om att hans livsgärning hade stor betydelse för den samiska kulturen.

Mellan det virtuella
och verkliga
Game art
Kulturens hus, Luleå
Pågår t o m 2 november
KONST.

Biografin slår fiktionen i
Lessings roman
BOK
Alfred och Emily.
Doris Lessing
Forum

LULEBO söker
Projektledare inom Energi & VVS
Musik och Datalärare
Bodens kommun söker Musik och
Datalärare , bildlärare,språklärare
Bodens Energi söker
FJÄRRVÄRMECHEF
CardGroup
Starta eget i ett prisbelönt
franshisesystem
LKAB söker
Utvecklingsingenjör,
Automationsingenjör,
Personalplanerare
LAITIS söker
Distriktansvarig, Luleå
Rymdbolaget i Kiruna söker
Fastighetsskötare

Utforskande opera
I "The Crystal Cabinet" förenar Piteå Kammaropera
1700-talstänkaren William Blakes idéer om att frigöra
själen med dystra framtidsvisioner. Resultatet blir en
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Ernst & Young
Medarbetare till Kiruna
MEFOS SÖKER
Forskare inom stål och metall
Lulekraft AB söker
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själen med dystra framtidsvisioner. Resultatet blir en
nytänkande opera mitt emellan science fiction och djup
filosofi.
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Lulekraft AB söker
Instrumenttekniker
Blå Gåsen
Vi söker en ansvarig heltid och en
medarbetare halvid.
Mer Drömjobb på Lokus

En mjuk tagelskjorta
BOK
Trötta mäns skönhet
Jacques Werup
Albert Bonniers förlag

Pohjanens verk
framförs i New York
Bengt Pohjanens och Fredrik Sixtens "Requiem" har fått
fina recensioner då det framförts. Nu har också USA
och Skottland fått upp ögonen för deras verk.

Bland offer och
förövare
Kan både förövare och offer vara just offer? Med den
frågan skulle man kunna summera Lars G Carlssons
bok Danko och Flamman.

Ett samiskt samtidsdrama

Striden om utbyggnaden Altaälven i
Norge rev upp djupa sår i samhället
och blev ett viktigt kapitel i samisk
historia. Nu visar Samiska teatern
föreställningen Du??e Ánná som tar
avstamp i denna turbulenta tid.

Besk uppgörelse med alternativmedicinen
BOK
Salekvick och kvacksalveri - alternativmedicinen under luppen
Simon Singh, Edzard Ernst
Leopard förlag
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