
100.000 kroner fra
Norsk kulturråd og
flere måneders hardt
arbeid ligger bak 
«Ibsens ripsbusker…»
som ble urframført i
Porsgrunn fredag
kveld. 

Tore Svarverud
tore.svarverud@varden.no

PORSGRUNN Stykket var høyde-
punktet på den en-kvelds jazz-
festivalen Smog på Kafé K. 

– Vi fikk en forespørsel om
oppdraget med å skrive et be-
stillingsverk for omtrent et år
siden, forteller André Rolighe-
ten og Eyolf  Dale. Begge er opp-
rinnelig fra Skien, men er nå
profesjonelle jazzmusikere med
base i Oslo. De utgjør duoen Al-
batrosh, og har en omfattende
turnevirksomhet både i Norge
og andre land.

Drømmelag
– Nå fikk vi muligheten til å
sette sammen et drømmelag av
musikere, forteller de. Det ble
Per Zanussi på bass, Helge A.
Nordbakken på perkusjon,
Thomas A. Dahl på gitar og,
som «sjette mann i kvintet-
ten», Asle Karstad på lydde-
sign. De to komponistene selv
bidro på flygel, saksofon og
klarinett.

– Først måtte vi få musikerne
på plass. Så kunne vi begynne å
komponere selve verket, og da
gjorde vi det med tanke på ak-
kurat de musikerne som skal
framføre det. Vi ønsket å behol-
de mye av uttrykket fra Alba-
trosh, som er veldig enkelt og
nakent.

Flere måneders jobb
– Det var mye tankearbeid før
vi kunne sette noe ned på papi-
ret. Vi jobbet med det ved si-
den av andre ting, men begyn-
te for alvor for et halvt år si-
den.

100.000 kroner for en jazz-
komposisjon høres ut som et
rundelig honorar, men de to
komponistene kan skrive
under på at det også var mye
jobb. – Vi holdt på fulltid i 2-3
måneder med det.

Resultatet er blitt verket «Ib-
sens ripsbusker og andre steder
du heller ikke veit hvor er». Det
består av i alt åtte låter, med en
samlet spilletid på ca. en time.
Det er en blanding av faste ele-
menter og improvisasjon, som
gjør at lengden på framføring-
en kan variere.  

Stinn brakke
«Melodisk jazz, med røtter bå-
de i norsk og amerikansk jazz-
tradisjon og i samtidsmusik-
ken» er deres egen beskrivelse
av det. – Den minner verken
om Miles (Davis) fra 1960 eller
Sonny Rollins, var introduksjo-
nen fra konferansier Rune Kla-
kegg.

Pent, drømmende, lyrisk og
melodiøst.  Ikke bare hygge-
jazz, men heller ikke uforståe-
lig, var inntrykket Vardens ut-
sendte fikk  fra den første delen
av konserten.

Allerede mens kvelden var
ung kunne de to komponistene
konstatere at Kafé Ks innbygde
bakgård fyltes med folk. Det ble
faktisk ganske smekkfullt etter
hvert. 

– Moderne jazz kan høres
vanskelig tilgjengelig ut, men
mange liker å høre på sånn mu-
sikk, hvis vi bare klarer å lokke
dem ut. Her i Grenland er både
Smog og Parkjazz i Brekkepar-
ken eksempler på jazzkonser-
ter som trekker et stort publi-
kum, sier de.

Spilles på nytt
Framføringen i Porsgrunn var
premieren.  Men allerede før be-
stillingsverket var ferdig, had-
de nyheten om det nådd fram
til Norsk Jazzforum. De har be-
stilt ensemblet til å framføre
den på Nasjonal Jazzscene, som
er identisk med Victoria Teater
i Oslo. 25 januar framføres den
der.
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URFRAMFØRING: Duoen Albatrosh var utvidet til kvintett for den aller første          

Fullt hus for nyskrev

KJÆRLIGHETSDIKT: «Jeg vil ha deg som mørk sjokolade» og andre
emosjonelle betraktninger ved Per Erik Andersen og Astrid Borchgre-
vink Lund. 

KRISTENSEN: «It’s all about the sensation». Hanne Kristensen med 
lyriske bilder.

PUBLIKUMSSUKSESS: Den en-kvelds romjulsjazzfestivalen trakk mye
folk. 


