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URFREMFØRING: Kristine Hansen Norgaren gleder seg til å fremføre sitt nye verk i Nordlyskatedralen. (Arkivfoto) FOTO: REIULF GRØNNEVIK

– Han er jo fryktelig flink

Professor Aage Kvalbein skal være med på urfremføring under Klassisk Borealis.
KULTUR

Reiulf Grønnevik
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▼Annonse

Altas nye trommelærer Kristine Hansen Norgaren gleder seg stort til at Aage
Kvalbein, som er professor i cello, skal spille på hennes nye verk som skal
urfremføres under Klassisk Borealis.

LESES NÅ:

– Stor stas
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– Veldig artig at mitt nye stykke skal bli fremført for første gang under
konserten, og ikke minst så er det stor stas at Kvalbein skal medvirke i verket. Jeg
kjenner han ikke, men vet jo at han er fryktelig flink, sier Hansen Norgaren.
Under urfremføringen av stykket, som varer i cirka 10 minutter, skal også
Ensemble Noor medvirke.
Tolkes fritt

Anne Enger kan bli leder i
Kirkerådet
LES MER

– Det var de som spurte om jeg kunne lage et stykke og det ville jeg selvsagt
gjøre. Det har fått tittelen «Hva er din vidde?» og kan tolkes på mange måter.
Som for eksempel, hva er din rekkevidde, eller man kan tolke det til å handle om
naturen som omgir oss her i nord, sier Hansen Norgaren.
– Verket er inspirert av samiske toner, men det er ikke basert på joik. Det har et
fokus på masse ulike urlyder, forklarer den kreative trommeslageren.

Tøff start for Finjord
LES MER

– På tide
Aage Kvalbein gleder seg også stort til å spille i Alta igjen.
– Jeg har vært i Alta tidligere, men det er så lenge siden at jeg ikke husker ikke
når. Jeg tror sist jeg var i byen deres var i forbindelse med noe Rikskonsertene
arrangerte, sier Kvalbein, som gleder seg til å spille i Nordlyskatedralen for
første gang sammen med de profesjonelle musikerne i Alta.
– Jeg har hørt mye om Nils Anders Mortensen som skal spille sammen med meg
på flere solostykker. Jeg skal også spille med med Ensemble Noor, som jeg også
har hørt holder veldig høy kvalitet og som jeg heller ikke har spilt med tidligere,
så det gleder meg veldig til, sier Kvalbein.
– Spennende

11. plass i Canada
LES MER

Skjerpet straff for brutalt
hjemmeran på Smestad
LES MER

Han jobber til daglig som foreleser ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.
SISTE NYTT

– Selv om jeg underviser nye elever og ensembler, så prøver jeg å avholde noen
konserter nå og da. Jeg har hørt mye flott om denne store kirken deres, så det
blir ikke bare spennende å få spille i den, men også få lov til å være med å
fremføre Hansen Norgaren sitt nye verk, sier professoren.

– Fantastisk vinterfest
Scandic-direktøren roser de som steller i
stand til Borealis-festivalen.
LES MER

Spiller med ungdommen

Lover spektakulær
urpremiere

Denne uken kommer han til Alta for å øve på stykket til Hansen Norgaren og
andre klassiske perler som han skal fremføre.

– Stikkordene er samspill og
avhengighet.
LES MER

– Jeg kommer til Alta på torsdag og da skal vi øve i noen få dager før konserten,
som går av stabelen på søndag. I tillegg gleder jeg meg til å få spille med flere av
de unge talenter som skal medvirke under konserten, sier Kvalbein.

– Ingen har sett maken
Lokker med pryo-åpning under Borealis.
LES MER

Cello og metal i skjønn
forening

Redaktøren anbefaler:

Altabandet Fall of Midwinter først ut på
lista til metalfestival.
LES MER

– Han er jo fryktelig flink

Lover spektakulær – Fantastisk
urpremiere
vinterfest

– Det viktigste var
ikke å tviholde på
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kontoret

LES MER
▼Annonse

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner
fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller
strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker
ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise
respekt for andres meninger.

EAVIS

Les papiravisen i digitalt format

— Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

Allerede abonnent
Jeg ønsker å abonnere
Kjøp enkeltutgave
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11. plass i Canada
Finn Hågen Krogh fikk det tøft mot slutten.
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Tøff start for Finjord

– Fantastisk vinterfest

Tidlig baklengsmål ødela for Norge.

Scandic-direktøren roser de som steller i stand
til Borealis-festivalen.

LES MER

LES MER

LES MER

▼Annonse

– Må bo som dyr
Polsk arbeider: – Jeg har aldri før opplevd
lignende.
LES MER

– Sluker Ishavskraft med – Det viktigste var ikke å
hud og hår
tviholde på kontoret
Leder: – Vi håper den kompetansen som finnes
i Alta blir satt pris på.

– Ingen arbeidsplasser er satt i spill.
LES MER

LES MER
▼Annonse

Kvart seier for Coop
Håpet lever for handelsparken.
LES MER

Lover spektakulær
urpremiere
– Stikkordene er samspill og avhengighet.
LES MER

Utpekt til favoritt
Trond Anton Andersen tror 2016 vil bli Ronny
Frydenlunds store år.
LES MER
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