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a-ha for
folket
KONSERT
En dempet fest, der oppmøtet og
Morten stjal showet.

a-ha
Frognerparken, Oslo
Publikum: over 100.000
Aktuell CD: «Analogues» (kommer 7. november)

123 456
A-ha har erfaring med store
masser, og lot seg ikke påvirke
av at et arrangør-estimert publikum på 120 000 ventet på
dem. Bandet hadde «forberedt
seg nøye», ifølge Magne Furuholmen, og kjørte sitt musikalske løp, ingen andres.

Det betydde en nokså gjennomført dempet kveld, der aha hoppet glatt over «sikre»
låter de har spilt på konserter
de siste fem årene, og i stedet
hentet frem andre gamle. En
del låter fra det kommende albumet gled også inn, uten å bite så merkbart fra seg at de
kunne si noe om fremtiden.
For først og fremst ble dette
kvelden da folkets oppmøte
ble det største samtaleemnet.
a-ha i Frognerparken var selvfølgelig gratis for folket, men
det ble tidenes største konsert
på norsk jord.
Deretter ble Morten Harkets
fremtreden på scenen det andre store minnet. Jeg kan ikke
huske å ha sett eller hørt mannen synge bedre i full offent-

Morten Harket har aldri sunget bedre i offentlighet, men Aftenpostens anmelder.
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lighet her hjemme. Han må ha
likt det selv også, da han i
«Hunting High And Low»
hentet frem et flørtende hoftevrikk sist sett på det popstjerne-hysteriske 80-tallet.
Likevel ble nok kvelden litt
for dempet til å hente frem de
største superlativene. Når det

er sagt, kom selvfølgelig «Take
On Me», «Stay On These
Roads», «The Sun Always Shines On TV» og «The Living
Daylights», og folkehavet fikk
en flik av den rene festen de
også fortjente.
ROBERT HOFTUN GJESTAD

Symfonisk lydkulisse
Frognerparken i går ettermiddag:
Howard Shore: The Lord
of the Rings Symphony
Oslo-Filharmonien, Oslo-Bach-kor,
Ensemble 96 og Sølvguttene,
dirigent Christian Eggen, solister:
Sissel Kyrkjebø, sang og
Annbjørg Lien, hardingfele

Folk strømmet til Frognerparken i går kveld før den Hydro-sponsede konserten med a-ha. Over 100 000 var med å feire selskapets første 100 år.

Frognerparken var full av folk
som lyttet andektig til musikk de
tydeligvis kjente og satte pris på.
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Årets største bursdags fest
C Stappfullt i Frognerparken i går

C «Ringenes Herre»-musikk tente

120 000 storkoste seg
på familiefest i parken:
Odd Einar Dørum
lekte hobbit. Ravi var
i hundre. Barna tegnet
verdens lengste
miljøtegning.
Tolkien-fan og justisminister
Odd Einar Dørum (v) som
hobbiten Bilbo Lommelun.

THORLEIF ANDREASSEN
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På høylys dag og midt blant tusener av gapende publikummere, skiftet Odd Einar Dørum
sporty til diger venstregrønn
fløyelskappe midt i hjertet av
Frognerparken. Intet valgkampstunt dette, forsikret statsråden,
som med Aftenpostens smule
bistand forvandlet seg til hobbiten Bilbo Lommelun. I kledelig
kappe, men akk så trang rundt
halsen, marsjerte hobbit Dørum
i front for nær 100 eventyrlige
figurer mot høstens vakreste
opplevelse: to timers konserten
«The Lord of the Rings».
– Jeg har vært fan av Tolkien

bileumsfest med å si: – La oss gi
en kjempetakk til Høyre.

Solmaz på halvannet år bidro til verdens lengste barnemiljøtegning.
FOTO: OLAV URDAHL

siden 1960-tallet. Har lest bøkene og sett alle «Ringenes Herre»-filmene, hvor musikken til
denne konserten er hentet fra.
Dette har jeg virkelig lyst til å
være med på, betrodde justisminister oss, og la engasjert av
sted som Lommelun.
Begeistring. – Vakkert. Nydelig. Herlig. Slik lød publikums
respons under Oslo-Filharmoni-

ens konsert med Oslo Bach-kor,
Ensemble 96, Sølvguttene, Sissel
Kyrkjebø og Annbjørg Lien.
– Flott å høre på. Behagelig og
gjenkjennelig. God å tenke tilbake på filmene når vi hører
musikken, sa Sanne Lorentzen
(22) og Stig Arve Abrahamsen
(21), som hadde reist fra Grimstad for å oppleve konsertbegivenheten.
I en sådan stund kan munnen

Sanne Lorentzen (22) og Stig
Arve Abrahamsen (21) nøt
Ringenes Herre-konserten.
FOTO: OLAV URDAHL

flyte over av hva hjertet er fullt
av. På vegne av Oslos befolkning
takket ordfører Per Ditlev-Simonsen for Hydros storslåtte ju-

Ravis dag. I det gjennomgående fine været opplevde store og
små en lang festdag i det grønne. Ravi, Ivar Johansen, fortalte
Aftenposten at han syntes det
var kjempegøy med så mange
mennesker på en utendørs folkefest i Frognerparken. – Dette er
min største opplevelse. Utrolig
ærefult å varme opp for a-ha,
Norges største popband gjennom tidene, og 1000 ganger større enn noe annet norsk band.

Barnas dag. Første del av
gårsdagen tilhørte småbarnsfamiliene. Det myldret av ballonger, barn i barnevogner, barn på
skuldre, gående barn, løpende
barn, snublende barn. – Deilig å
komme ut i det fine været og la
Kristoffer (2,5) få løpe og få utløp for masse energi, smilte Sascha og Arild Stålbrand.
Barn gikk på stylter, hoppet i
sekker, så teater med Blekkulfs
miljødektetiver og gikk natursti.
De aller mest engasjerte og konsentrerte barna møtte vi i et
langt telt, hvor de tegnet verdens lengste miljøtegning. Siden det aldri før er laget verdens lengste barnemiljøtegning,
ble det verdensrekord. Kl. 19.
var tegningen 1200 meter, og
køen av tegnelystne var fortsatt
lang.
– Miljøvern gir finere natur.
Det lukter bedre etter hvert også, fortalte Aina Veronika Lunde
(9) og Kristine Pettersen Nystedt (9). De to venninnene fra
Gjøvik tegnet en stor, felles
tegning med veldig grønne trær
og høye fjell.

Det var en konsertopplevelse
planlagt av hundreårsjubilanten Norsk Hydro. Derfor var
velvalgte ord fra generaldirektør Eivind Reiten og Oslos ordfører, Per Ditlev-Simonsen, på
sin plass som preludium til den
musikalske anretningen. Den
var lagt på utendørsscenen
uten annen akustisk hjelp enn
et omfangsrikt høyttaleranlegg

som i sol og ikke altfor frisk
bris burde være tilstrekkelig.
Iørefallende. Den tolv timer
lange filmmusikken til Ringenes herre er tappet om av opphavsmannen Howard Shore for
å passe inn i et konsertformat.
I tid gjør den det. To samfulle
timer med praktisk talt uavbrutt spilletid er til å leve med
dersom materialet er vitalt og
spennende. Det kan det for så
vidt sies å være. Her er iørefallende melodier, friske rytmiske
og klanglige ansatser og stemningsutbrudd fra dem som i
det de hører kjenner igjen fortellingen fra lerretet. Men etter
hvert blir det mange gjentagelser av de samme musikalske
vendingene. Materialet og substansen tæres opp på forholdsvis kort tid, og forvitringen kan
ikke engang dempes av bilder
på storskjermer der nødvendige assosiasjonsrekker forsøkes

skapt hos dem som har fordypet seg i filmene. Det blir for
mye kulisse og for lite selvstendighet i det som fremlegges.
Borte i orkesterklangen. Alle
medvirkende gjorde en hederlig innsats for få frem det beste.
Orkestret spilte godt, og dirigenten Christian Eggen var allesteds nærværende og påpasselig. Men balansen mellom orkestret og korene var ikke tilfredsstillende. De sistnevnte
grupperingene fikk beskjeden
uttelling for sin innsats i et
høyttaleranlegg som ikke maktet å få frem bredden i ensemblet. Orkestret ble for dominerende. Sissel Kyrkjebø sang,
men også et par av hennes sanger ble borte i orkesterklangen.
Annbjørg Lien spilte hardingfele og var på alle måter hørbar
og velklingende.

Sissel Kyrkjebø var solist
under konserten «The Lord of
the Rings». FOTO: ØRN E. BORGEN/SCANPIX

bi inntil det var et kvarter igjen
av konserten. Da åpnet himmelens sluser seg, folk krøp sammen under paraplyer, og musikerne strevde med å holde instrumentene tørre. Men alle
kom i mål, og orkestret fikk levert sin hyldest til sin jubilerende enesponsor.

Nesten i mål. Været sto alle
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Renergie Morpholift serien fra Lancôme for en komplett
anti age pleie.
Ved kjøp av Lancôme-produkter for over kr. 500,-* mottar
du et flott sett fra Lancôme.
*) Hvorav halvparten er hudpleie.
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