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Grattis! till den publik 
som tog sig till Utvand-
rarnas hus i går kväll. 
Vi fick vara med om 
något ganska ovanligt: 
två ur uppföranden med 
världspremiär och med 
de unga tonsättarna när-
varande, Molly Kien från 
USA och ungerska Andrea 
Tarrodi, i ett skönt sam-
spelande upplägg med 
Musica Vitae, och duo Fri-
berg. Friska blandningar 
med duo Friberg, beståen-
de av Per Friman på saxo-
fonen och Joakim Berg på 
slagverk, här med marim-
ba och vibrafon som domi-
nerande inslag. Ett tioårs- 
jubileum som ensemble 
på kammarmusikscenen.

som en resumé av de tio år 
som gått kunde P2:s Per-
nilla Eskilsdottir stolt pre-
sentera kvällens unga för-
mågor: två från Växjötrak-
ten utvandrade förmågor 
som återkommit hit för 
att förenas i Utvandrarnas 
hus!  

Kvällen gav så mycket  

sköna och oväntade 
blandningar: Klassiskt 
och nutida musik, men 
också specialarrange-
mang av slagverkare 
 Joakim Berg, uttryckt 
under titeln Riverdance: 
en alldeles halsbrytande 
skön uppvisning i trans-
kription och taktbyten, 
ett spänningsfyllt konst-
verk som satte glädje på 
paletten.

musica Vitae inledde 
kvällen med ett diver-
timento av Mozart och 
den i år prisade dirigen-
ten Fredrik Burstedts 
sätt att leda orkestern 
gav mig fina inblickar i 
dirigerandet som indi-
viduell konst: vigt, elas-
tiskt, stringent och med 
magiska handplockande 
rörelser som framhävde 
Musica  Vitaes världskapa-
citet. Första uruppföran-
det av Molly Kean, Lands-
cape/Cityscape, baseras på 
en dröm som tonsättaren 
hade när hon vistades på 
Island: Två motstridig-

heter förenades: New York  
med sina skyskrapor och 
Island med sina ångande 
källor. 

som åhörare hade vi att 
lyssna till en dröm, och 
vilken dröm! Marimbans 
driv med stråkarnas fond 

av ljus och speglingar 
ihop med saxofonernas 
ömsom drilllande ljudbild, 
ömsom utdragna toner 
likt ett släpljus i en måle-
risk vidsträckt landskaps-
bild. Rapsodiska möten 
mellan stad och land.

Andrea Tarrodis verk, 

Szél, som betyder vind 
på ungerska, var av en 
helt annan karaktär och 
betydligt kortare, med 
en stigande intensitet ur 
klaffljud, väsningar, pus-
tar, vindilar och klang av 
återhållen cymbal. Båda 
tonsättarna rev ner kraf-

tiga applåder, och kvällen  
avslutades sedan efter 
pausen med Richard 
Strauss Metamorphosen.

Då var undertecknad 
redan fylld av vindar, strå-
kar och isländska dröm-
mar …

TINA PERSSON
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i hbo-serien20-årsjubileum film

n miniserien criminal justice
kommer att bli av. Robert 
De Niro, bilden, har tackat
ja till att ersätta nyligen 
avlidne James Gandolfini i 
huvudrollen, uppger Dead-
line. Gandolfini var med
i pilotavsnittet och i maj
gav HBO grönt ljus för en
sju timmar lång mini serie. 

Men innan inspelning-
arna skulle sätta i gång 
avled Gandolfini under en 
semester i Italien i juni.

Den amerikanska ver-
sionen bygger på BBC:s 
serie med samma namn. 
Steven Zallian ska regisse-
ra den första timmen. 

TT SPEkTRA

n i år är det 20 år sedan 
Boyzone bildades på 
Irland. Det återförenade  
pojkbandet har redan 
utlovat en jubileums-
turné i Storbritannien och 
på Irland. Det blir också 
en ny platta, betitlad BZ20, 
som släpps den 25 novem-
ber.

Boyzone består 2013 av 
Ronan Keating, Keity Duf-
fy, Mikey Graham och Sha-
ne Lynch. Den komman-
de turnén och skivan ser 
bandet som en hyllning 
till sina fans och till med-
lemmen Stephen Gately 
som gick bort 2009. 

TT SPEkTRA

n Filmbolaget bakom
Snabba cash ger nytt liv 
åt Jönssonligan. Enligt 
Aftonbladet ska Tre Vän-
ner göra en ny film om de 
klassiska bovarna. Simon
J Berger, bilden, spelar
Charles-Ingvar ”Sickan”
Jönsson, Torkel Peters-
son blir Dynamit-Harry, 

Alexander Karim gestal-
tar Vanheden och Susan-
ne Thorson spelar Rocky i 
Den perfekta stöten.

Tanken är att skapa en
så kallad heist-film vil-
ket innebär en tuffare och 
mörkare version än före-
gångaren, enligt regis-
sören Alain Darborg.  TT 

De Niro ersätter GandolfiniBoyzone firar med ny skiva Jönssonligan får liv på nytt
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ett drömlikt uruppförande
kammarmusik

Som 
åhörare 
hade vi 
att lyssna till en 
dröm, och vilken 
dröm!

duo Friberg och musica Vitae.  FOTO: PER-ERIk SANDEBäCk

Världspremiär:  
10 år senare
uruppförande med:  
duo FriBerg och Musica Vitae
dirigent: Fredrik Burstedt
Var: utvandrarnas hus
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