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Det var nesten akkurat som
forventet at det begynte å
høljregne akkurat da Oslo
filharmoniske orkester og Sissel
hadde kommet til Slaget ved
Pelennorengene. Se bildene.
http://pub.nettavisen.no/445731.html
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Ringenes Herresymfonien
Frognerparken
Med Oslo filharmoniske orkester, Sissel, Sølvguttene,
Oslo Bach Kor med med flere. Dirigent Christian Eggen.
Mektig musikk, lekker innpakning  og noe mer enn «bare
en konsert». Slik kan man oppsummere «Ringenes
Herre»symfonien som Oslofilharmonikerne, Sissel og et
stort kor serverte osloborgerne i Frognerparken lørdag
formiddag.
Antakelig var det en mektigere opplevelse å se denne
fremført i nattemørket på Akropolis. Ikke minst hadde de
mange fantastiske skissene til Tolkienkunstnerne John
Howe og Alan Lee kommer bedre til syne på
storskjermene da, men det fungerte likevel godt i
solsteken som uventet varmet lørdag.
«Ringenes Herre»symfonien er rett og slett et seksdelt
«symfoniprogram» satt sammen av Howard Shore som
skapte filmmusikken. Den følger filmenes oppbygning og
fortelling  og for mange «Ringenes Herre»aficionados
var det enkelt å følge med i historien fra filmene bare ved
å se tegningene og høre musikktemaene.
Om man ikke kjente Peter Jacksons filmatisering, vil
undertegnede tro at man hadde noe problemer med å
følge historien, men de fleste lar seg nok bergta av den
liflige, massive og til tider herlig pompøse musikken.

NYHETSVARSEL

Få de siste nyhetene først. Send sms NYHET START til 2242.
(4 kr per mottatte sms)

Det starter med Gollum og at han mister ringen, og det ender med at kongen
http://pub.nettavisen.no/445731.html
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Aragorn vender tilbake. Her har man lett gjenkjennelige temaer som temaet
fra Hobbitun, Ringens brorskap og det omtalte slaget ved Pelennorengene
der kampen mot den onde Sauron ser ut til endelig å lykkes.
For de som kjenner historien, er det som å bli dratt inn i kinomørket  tross
sollyset.
Under dirigent Christian Eggens kyndige veiledning spiller orkester og kor
så man får gåsehud på armene. Sissels stemme blir prikken over i'en i denne
sammenheng, men hun kommer først inn i siste halvdel.

REISETIPS

med annonselenker

Slik bor de rike på ferie

En annerledes klassisk opplevelse, og det midt ute i Frognerparken (!). De
30.000 som var tilstede fikk et glimrende møte med hobbiter, alver og orker.
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!
Liker Sigmund Vereide, Silje Karin Eimhjellen og 86 505 andre liker dette.

ODDSEN

med annonselenker

Bradleys Stabækregime:
 Av og til kan det bli for
mye for noen
Mest lest
http://pub.nettavisen.no/445731.html
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Anbefalt for deg

Toppscorer fra 2. divisjon klar
for tippeligaklubb

Dette bildet skaper reaksjoner
på Facebook

Her kommer taxien i
motgående kjørefelt

Her kommer taxien i motgående  Vi kan jo ikke bare innvilge
kjørefelt
oss 20 års ferie på slutten av
livet

BIDRA I DISKUSJONEN

http://pub.nettavisen.no/445731.html

 Jeg tisser i heisen støtt
og stadig
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Her vil vi gjerne vite hva du mener om denne saken. Vi ønsker at du er registrert, fordi det gjør
argumentene og synspunktene mer interessante. Dersom du har spesielle grunner til å
kommentere uregistrert, kan du sende innlegget hit og begrunne hvorfor. I unntaktstilfeller vil vi
publisere innlegg fra uregistrerte debattdeltakere etter redaksjonell redigering. Vær saklig og
respektfull! Send en mail til moderering@nettavisen.no hvis du har innspill til moderatorene.
Gunnar Stavrum, sjefredaktør

×

Denne tråden er stengt for kommentarer.
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USA bomber
opprørere i Tikrit i
Irak
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19:47 Ingen vet bakgrunnen til
taxisjåførene

Toppscorer fra 2. divisjon klar for
tippeligaklubb

18:40  Forsvaret må ta sin del av
kritikken

Dette bildet skaper reaksjoner på
Facebook

17:09 Har fått ut lydopptak fra den første
«svarte boksen»

USA bomber opprørere i Tikrit i Irak
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KJELLOLA KLEIVEN

SuperpÃ¥ske pÃ¥ vei

Snart 50 000 elbiler i
Norge

Bruker du
Whatsapp? Da må
du ikke laste ned
denne meldingen!
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Aksjen kan stige 50
prosent

 Norge drepte mine
kolleger

ANDERS NORDSTAD

GUNNAR STAVRUM

Det holder en stund

Stortinget døgnet
rundt

JOACIM JONSSON

GUNNAR TJOMLID

Disse klubbene kom
dårligst ut av
overgangsvinduet

Kortpost: Alt eller
ingenting

16:43 Sandbergs kone:  Det beviser at
et samarbeid aldri har vært
hensikten
14:34 Milits:  Jemens forsvarsminister
er pågrepet
14:25 Superpåske på vei
13:13 Luftangrep mot presidentboligen i
Aden

Seg selv og sine egne sko på egen
forside
Ødegaard ristet av seg smellene
Sandbergs kone:  Det beviser at et
samarbeid aldri har vært hensikten
Utsolgt etter NRKprogram:  Det er helt
sprøtt
Bradleys Stabækregime:  Av og til kan
det bli for mye for noen

12:22 Abelprisen til amerikanske
matematikere
11:13  Jemens president blir værende i
Aden
10:42 Passasjerfly med motortrøbbel
måtte nødlande
10:18 Piloter vegrer seg for å fly Airbus
A320
09:56 Nettavisens nye blogger
overlevde Afghanistan

Piloter vegrer seg for å fly Airbus A320
 Vi kan jo ikke bare innvilge oss 20 års
ferie på slutten av livet
Premier Leaguekeeper ute resten av
sesongen
Miljøpartiet De Grønne større enn Frp i
Oslo
 Forsvaret må ta sin del av kritikken

09:47 Tenner lys for omkomne elever
08:37 Dette bildet skaper reaksjoner på
Facebook
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 Jeg tisser i heisen støtt og
stadig
Toppscorer fra 2. divisjon klar
for tippeligaklubb
Dette bildet skaper reaksjoner
på Facebook
USA bomber opprørere i Tikrit i
Irak
SuperpÃ¥ske pÃ¥ vei
Seg selv og sine egne sko på
egen forside

ut
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Slik ser den skumle jenta fra
«The Ring» ut nå

For hver SMS Lene mottar
krever selskapet henne for 200
kroner

Frank går 20.000 kroner i
minus hver måned
Derfor vil ikke «Paradise»
Isabell ha analsex
«Paradise Hotel»:  Jeg er flau
over at jeg var naken foran
flere

Så langt må du løpe for å
forbrenne én vaffelplate
Politiker vil skilles på grunn av
konas sexy Instagrambilder
Jeremy Clarkson har fått
sparken fra Top Gear

Seg selv og sine egne sko på
egen forside
 Vi kan jo ikke bare innvilge
oss 20 års ferie på slutten av
livet
Utsolgt etter NRKprogram: 
Det er helt sprøtt
Studenter risikerer at
Lånekassen tar hele arven
Fjellflørt dumpes av seerne

Taylor Swift har en
dobbeltgjenger

Telegraph: Jeremy Clarkson
får sparken i BBC

NRK sitter på en udetonert
bombe

Se hvem som fotobombet
babybildet

Fant gammel hemmelighet
nedgravd i hagen

Slutt mellom John Fredriksen
og Cathrine Erichsen

 Et Paradise Hotel uten meg er
ikke verdt å se på

Hipsterpar giftet seg  og tok
tidenes råeste bryllupsbilde

 Norge ga fra seg enorme
gassverdier

Utsolgt etter NRKprogram: 
Det er helt sprøtt

«Paradise Hotel»Christer
banket opp på fest

Lily Aldridge toppløs i Maxim

Slik får du nesten gratis hytte

Setter 1800 millioner på spill

Bradleys Stabækregime:  Av
og til kan det bli for mye for
noen

Dette er rådene for
intimbarbering

Norges mest lønnsomme
innvandrer

Ødegaard ristet av seg
smellene
Sandbergs kone:  Det beviser
at et samarbeid aldri har vært
hensikten

Piloter vegrer seg for å fly
Airbus A320

Her skvetter kyllingene til av
sprengningen

 1 av 20 svindler på trygden

Tyra Banks ser ikke slik ut
lenger
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Søk
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