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Vokal Nord forsterket med fiolinisten Susanne
Lundeng gjør konserten «Havn» i Målselv kirke
førstkommende søndag.

STORBAKKEN: Talsperson for Vokal Nord, Dag Håvard Hanssen, men at

publikum kan se fram til en spennende og velklingene konsert som står i

landsdelens tegn.

– Førstkommende søndag gjør Susanne Lundeng og Vokal Nord konsert i

Målselv kirke. De har med seg en blanding av folketoner fra Nordland og

Susanne Lundengs komposisjoner. Lundengs komposisjoner for fele solo

springer ut fra slåttetradisjonen fra nordre Nordland, forklarer Hanssen, og

fortsetter:

Tradisjonsbærer
– Susanne Lundeng er godt rotfestet i tradisjonen og tilhører våre ypperste

utøvere i sin genre. I sin egen musikk nærmer hun seg samtidsmusikkens

klangidealer samtidig som slåttenes røtter er tydelige. Lundeng er også en sterk

formidler av nordnorske sangtradisjoner og hun besitter store kunnskaper om

også den vokale tradisjonsmusikken.Hun er nå særlig opptatt av å få satt ord til

den tradisjonelle tralleslåtten. Til dette prosjektet vil publikum få høre tekster
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SOLIST: Fiolinisten Susanne Lundeng kan oppleves i Målselv kirke denne helga. FOTO: HARSTAD TIDENDE
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Mer å lese på Folkebladet:

skrevet av poeten Terje Nilsen i Bodø. Susanne Lundeng har spurt ham om å

skrive tekster til noen av tralleslåttene fra landsdelen.

Religiøse folketoner fra nord er ofte særegne. Sammen med Susanne Lundeng

og Håvard Lund vil Vokal Nord presentere religiøse folketoner med nye

arrangementer.

Bassklarinettisten Håvard Lund er en profilertbutøver. Han er også en

etterspurt komponist og arrangør. Han har samarbeidet med Susanne Lundeng

og laget en rekke orkesterarrangementer for henne

Samarbeid
–Sammen med dirigenten Bjørn Andor Drage vil Lund arrangere gamle

tradisjonsslåtter og Lundengs moderne slåtter for denne konserten.

Vokal Nord er etablert som et av Norges fremste kor. De har et stort repertoar

og synger jevnlig de religiøse folketonene fra nord. De har i en årrekke omgitt

seg med spennende arrangører og komponister. Det blir et spennende lydbilde

når Vokal Nord tar løs med sine vokalprestasjoner i samklang med fele og

bassklarinett, påpeker Dag Håvard Hanssen.

Det hele ledes av Vokal Nords kunstneriske leder, kulturhøvdingen Bjørn Andor

Drage.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt for

kommentarer mellom midnatt og kl. 06:00). Du må bruke din Facebook-innlogging for å kunne

kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli

fjernet uten forvarsel. 
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