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Om meg

Trond Erikson
Leder i nyMusikk Østfold, løsarbeider i
NRK Klassisk, dirigent og
kulturskolelærer, samt noteskriver på
si. Tidligere plateanmelder i
www.smaalenene.no Greide i 2006, sammen med min
gode makker Tormod Gangfløt å vinne
"Nøtteknekkeren", som er NRKs kunnskapslek om
klassisk musikk. Vi var også med i 2011 uten den helt
store suksessen :) Men det blir masse lytting på god
musikk, og noe av dette, pluss mye annet anbefaler jeg
her!
Vis hele profilen min

Komponister og utøvere

Gjesteklikk

Adolf Hansen (1)
Adolph Friedrich
Hesse (1)
Adrilja Cepalté (1)
Affinis (2)
Agathe Backer
Grøndahl (6)
Agustin Barrios (1)
Aki Asgeirsson (1)
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Kommentarer

Alan Buribayev (1)
Alan Opie (1)

De mest leste omtalene

Alban Berg (7)
Aldo Ceccato (1)
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Musikalsk brass-fest
Enkelte
ganger tar
det bare
sekunder før
man skjønner at en plate
er helt der oppe. Nordic
Brass Ensembles siste
plate «European Tour»
er en slik en.

Dette er et brass
ensemble som virkelig
leverer de musikalske
varene. Her er det
overskudd, finspill, trøkk
og musikalsk humør i
massevis.
Nordic Brass ensemble
er sammensatt av musikere fra Trondheim symfoniorkester, Bergen-filharmonien,
Oslo-filharmonien, Det norske Blåseensemble, Nasjonaloperaens orkester,
Stockholm-filharmonien, Kringkastingsorkesteret og Gøteborg symfoniorkester.
Ensemblet er vel kanskje noe av det fineste som finnes av denne typen i Norden.
Musikerne er utrolig godt samspilte og deres individuelle kvaliteter er superbe.
Nå har de valgt et repertoar som kler denne besetningen (4 trompeter, 1 horn, 4
tromboner, tuba og slagverk) spesielt godt. Renessansemusikken er takknemlig i de
fleste besetninger og her serveres helt herlige stykker som er signert Pareja,
Morales, Gesualdo, Praetorius, Susato og Philidor - blant mange andre.
Dette er en plate som ikke har ett eneste dødpunkt og musiseringen er av høy klasse
hele veien. Det er bare å fryde seg - mye fordi Lindberg Lyd nok en gang leverer en
strålende produksjon.
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Aleksander Bobin
Schmidt (1)
Aleksandr Borodin (1)
Alex Robson (1)
Alexander Dmitriev (1)
Alexander Glazunov
(1)
Alexander M.
Schweitzer (1)

Pustende velbehag
Dette er musikk som
puster. Og slik platen
er satt sammen blir
dette aldri kjedelig.
Tittelen «Blaue
Blume» reflekterer
flere sider v...

Alexander Skrjabin (4)

Alfred Evensen (1)
Alfred Janson (4)
Alfredo Bernardini (1)
Alisa Weilerstein (1)
Alison Rayner (1)
Alissa Firsova (1)
Alisstair Miles (1)
Alpaca Ensemble (1)
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Danican Philidor, John Dowland, Mateo Flecha, Michael Praetorius, Mogens Pedersøn, Nordic
Brass Ensemble, Tieleman Susato

Alexandre Tansman
(1)
Alfred Desenclos (1)
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Etiketter: Anthony Holborne, Carlo Gesualdo de Venosa, Cristobal de Morales, Francois-Andre

Alexander Zemlinsky
(1)

Alf Hurum (3)

NORDIC BRASS ENSEMBLE: European Tour
2l.128-SABD (2016)
Spilletid: 75.34

Fagott, harpe og
barokk
Dette er en plate du
virkelig kan lytte til eller gjøre andre ting
til - eller lese en bok
til. Med andre ord - en
ytterst behagelig pl...
Toccata og fuge i D? Kjør denne!
Domorganist Kåre
Nordstoga er ute med
sin andre innspilling
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