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TIRSDAG: Arve Henriksen imponerte med sitt nyskrevne                                            materiale under tirsdagens Nattjazz. Det ble både    urfremføring og platelansering da han presenterte «Towards Language», og det endte med en sekser på terningen til vår anmelder. Med seg på 
scenen hadde Henriksen Jan Bang, Erik Honoré og                                                         Eivind Aarset. ALLE FOTO: KAI SVELLINGEN FLATEKVÅL

 � Arve Henriksen lanserte nytt verk under Nattjazz. Les hva vår anmelder mente: 

DEN UNIKE MUSIKEREN
I GÅR: Bugge Wesseltoft tok med seg sin nye trio til Bergen og Sardinen på USF 
onsdag kveld.  

LØRDAG: Erlend Skomsvoll og Bergen Big Band presenterte bestillingsverket 
«Lyden av Bergen». 

LØRDAG: Magne Thormodsæter komplementerte lydbildet i bestillingsverket 
under lørdagens konsert. 

Arve Henriksen er unik i må-
ten han lar sakrale folketoner 
møte heftig impro. Hans 
konsert i Sardinen svingte fra 
tilnærmet støy til den vareste 
melodiske skjønnhet.
Konsert 
Arve Henriksen 
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  �Trompetisten fra Stryn har lenge vært en 
av jazz-Norges mest særpregede og interes-
sante utøvere og komponister.

  �Nå er han ute med ny plate, den niende 
under eget navn. «Towards Language» lå 
klar til tirsdagens konsert. Og Henriksen 
brukte mesteparten av konserten til å «leke 
med» den ferskeste musikken sin sammen 
med bandet.

  �Og dette er musikere som Henriksen fun-
gerer glimrende sammen med. Så har de 
også samarbeidet mye. Jan Bang (livesamp-
ling, sampling og programmering), Erik Ho-
noré (synthesizer, synth bass) og gitarist Ei-
vind Aarset utfyller hverandre og skaper en 
hypnotisk miks.

  �Musikken er et både harmonisk og mot-
setningsfylt møte mellom elektronisk mu-
sikk som ligger nært samtidsmusikk og Hen-
riksens utforskning av egen bakgrunn. Her 
er mye vestlandsk melankoli koblet sammen 
med hint til Henriskens aner i kvensk kultur.

  �Og Henriksen er i stand til å få trompe-
ten til å lyde som litt av hvert. Han leverer 
kjølige toner, og lyden kan være varm som 
en sommerbris. Han lager alskens andre ly-
der, og han synger. Det kan være falsett eller 
oppkavet snakk. Og Henriksen lar skiftene 
mellom trompet og sang gå over i hverandre. 
Alt sammen bygges inn i disse drømmeak-
tige lydlandskapene som Henriksen og med-
musikerne skaper.

  �Det blir mer inderlig enn energisk. Selv 
om bandet veksler mellom mer urovekken-
de passasjer og stilferdig musikalsk ynde, er 
det hele tiden en neddempet ro over tonene. 
Og det er vakkert på grensen til smertefullt.

  �Henriksens tonespråk er åpenbart for-
ankret i tradisjonell folkesang, ikke minst 
er påvirkningen fra religiøse folketoner ty-
delig. Samtidig trives han godt med å jobbe 
med samplinger og elektronikkens tone-
verden. Og det er dette som gjør ham unik 
som komponist. Han føyer sammen vidt 
forskjellige tradisjoner og skaper gripende 
musikalsk skjønnhet.

  �Det er musikk som klinger i 
hjertet lenge etter at konser-
ten er over.

Olav Gorseth


