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ANMELDELSE: Lydspor til 
Beinta – en færøsk femme 
fatale. Således blev en kvin-
de fra 1700-tallet præsente-
ret i avisomtalen forud for 
lørdagens uropførelse det 
musikværk, som bærer hen-
des navn. 

Hun lagde tre mænd i gra-
ven, og blev også kendt som 
Illa Beinta – den onde Bein-
ta. Et sådant navn, en sådan 
figur, sat ind i den dramati-
ske natur på Færøerne, sen-
der voldsomme signaler, og-
så signaler om vildskab og 
forrykthed, om farlighed.

I Anna Katrin Øssursdottir 
Egilstrød og Allan Gravgaard 
Madsens værk ligger den side 
af karakteren ikke så meget i 
sangen, men mere i orkester-
satsen og de ledsagende bille-
der på storskærmen over or-
kestret. Det er for lytteren ik-
ke til at afgøre, hvordan de to 
komponister har delt arbej-
det mellem sig, men mit bud 
er, at hun især har stået for det 
sanglige, mens han har leve-
ret orkestersatsen.

Hun har en fortid i bandet 
Valravn, og hendes melodier 
i Beinta bærer tydeligt præg 
af en folketone, der er modalt 
forankret. De melodiske for-
løb er især præget af en ofte 
introvert karakter, smukt 
svungne og med ganske stor 
ambitus. Men vildskaben i 

det rytmiske udtryk og i in-
tervallerne høres sjældent, 
Beinta funderer mere end 
hun er vild.

Hendes historie ledsages 
på storskærm af dramatisk 
suggererende billeder, både 
fra den voldsomme natur og 
af mere eller mindre slørede 
personer i intens samspil, og-
så ind i noget, der mindre om 
død og drukning.

Den store del af drama-
fortællingen og også natur-
skildringen ligger i orkester-
satsen, der med en række 
velvalgte kompositions- og 
instrumentationsteknik-
ker både har en mental tolk-
ningsside og en naturdrama-
tisk. I modsætning til sange-
nes ofte klare tonale præg 
ligger det skarpe og disso-
nantiske i orkestret, det ryt-
misk mere pågående også, 
men Allan Gravgaard Mad-
sen formår også at indskri-
ve et delelement af harmo-
nisk karakter, der understøt-
ter det sanglige – og med en 
næsten lysende koralsats til 
sidst runder værket af. Meget 
interessant og meget dygtigt 
gjort.

Anna Katrin Øssursdottir 
Egilstrød leverede som san-
ger i det 40 minutter lange 
værk en smuk præstation. 
Hendes fortrolighed med så-
vel det sanglige aspekt som 
med værket i sin helhed gjor-
de oplevelsen af Beinta stærk 
og troværdig, i øvrigt med et 
fortrinligt samspil med diri-
gent og orkester. 

»BEINTA«
####¤¤

Anna Katrin Øssursdottir Egilstrød 
og Allan Gravgaard Madsen: Beinta. 
Visuelt udtryk: Rammatik. Aarhus 
Symfoniorkester. Dirigent: Jesper 
Nordin. Uropførelse i Musikhuset, 
Symfonisk Sal, lørdag 30. april.
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ANMELDELSE: Ja, kan være at 
han er kendt som en tekstvir-
tuos, Hans Philip fra duoen 
Ukendt Kunstner. Men enten 
stod ordene i vejen for ham 
denne aften, eller så var det 
klaveret, som han ikke rigtig 
kunne blive venner med.

Det begyndte slet for afte-
nens tredje gæst under Spot 
Festivalens NAKED-koncert, 
hvor konceptet er, at kapel-
mester Gustav Ljunggren fra 
sit flygel akkompagnerer en 
række sangere.

- Undskyld, jeg har ikke 
prøvet sådan noget før, lød 
det efter »Mand overbord«. 
»Gennem byen« rullede bed-
re. Men der var bare ikke me-
get ild i Philips øjne, og efter 
at have leveret fire numre – 
det sidst var »Langt væk« med 
farlige sætninger som: Hele 
byen står i flammer – virkede 
rimsmeden mest af alt glad 
for at forlade scenen i Symfo-

nisk Sal.
Ja, han nærmest løb væk. 

Det var ikke hans aften. Men 
omvendt; præmisserne var jo 
de samme for ham som for de 
andre deltagere.

Megahøflig pop
En anelse mere grounding 
havde duoen Soffie Viemose 
og Nanna Schannong.

Lidt underligt, at de modsat 
de andre gæster fik lov at op-
træde som duo, men det gav 
mening, eftersom de meget 
af tiden lød som én stemme. 
Harmløst og megahøfligt var 
det, og tit, når deres stemmer 
mødtes og borede sig ind i et 
de følsomme ord, var begges 
øjne lukkede.

Hipsterpiger er ok, men når 
forsigtigheden er så stor, og de 
står som saltstøtter, så får atti-
tuderne en kraftig snert af no-
get meget dydigt. Og det svier i 
øjnene, hvis der ikke er noget 
bag de pæne harmonier, som 
kunne være rapset fra Radio-
ens Pigekor.

De to piger er kendte fra det 
århusianske sangskriver-kol-
lektiv Lowly. På Soundcloud 
kan man høre den ret ferme 
coverudgave af Miley Cyrus & 
Her Dead Petz’ »Cyrus Skies«. 
Leveringen af dén til sidst tog 
kegler og gav mening.

Viums hjertedramaer
Koncerten blev åbnet af san-
gerinden Fine Glindvad fra 
electropop-bandet CHINAH, 
som efter lidt tilløb kom okay 

i gang.
Alligevel, som det lød i 

»Minds«: If we never gonna fe-
el this/ we can pretend/ deep 
down I know my words are all 
the same, var helhedsindtryk-
ket af de tre numre med kun 
klaveret som baggrund, at de 
kørte i samme rille. Og uden 
megen følelse.

Det var anden mand på den 
nøgne scene, som gjorde en 
forskel og tog salen med storm 
med en ægte feeling.

Ja, flere gang virkede han 
skræmt bare ved synet af det 
sorte flygel. Måske kunne han 
have brugt den store scene 
bedre. Omvendt gav det noget 
særligt at se Vium klamre sig 
til mikrofonen. Og ofte under 
hans nervøse stavren rundt  
på scenen skinnede det igen-
nem: Dér manglede han sin 
guitar!

For Vium tog det på sin kap-
pe at give publikum en ople-
velse, som nok stadig sidder i 
brystkasseregionen. Hvis det 
virkelig føles som at kaste sig 
ud foran løverne (og under 
disse NAKED-rammer er der 
vitterlig meget, som kan gå 
galt), så forstod frontmanden 
fra Go Go Berlin at bide fra sig.

Og det i en smerte, som ik-
ke bare var klynk for klynkens 
skyld, men var varierede for-
søg på at udtrykke rock’n’roll-
attituderne, så de matchede 
et romantisk instrument som 
klaveret.

Symbiosen mellem sange-
ren og pianisten var virkelig 

god hele vejen igennem. Fra 
åbneren »Kill Me First« leve-
rede Christian Vium en ræk-
ke mini-dramaer, som havde 
vidt forskellige udviklingsfor-
løb.

Og i ét særligt øjeblik i løbet 
af den 80 minutter-lange kon-
cert sagde Gustav Ljunggrens 
anerkendende nik alt. Det var 
i »Purple Heart«, at højokta-
ne ernergiudladninger, som 
er Go Go Berlins varemærke, 
blev vekslet til mørke klaver-
akkorder med sang uden mi-
krofon.

Så har man altså styr på sa-
gerne.

NAKED – A SINGER 
AND A PIANO

Koncert med Fine Glindvad, Christian 
Vium, Hans Philip, Soffie Viemose 
og Nanna Schannong. Pianist og 
kapelmester: Gustav Ljunggren.

Musikhuset, Symfonisk Sal, fredag aften. 
Koncerten gentages lørdag kl. 19.30. 

,FINE GLINDVAD:
###¤¤¤

,CHRISTIAN VIUM:
#####¤

,HANS PHILIP:
##¤¤¤¤

,SOFFIE VIEMOSE OG 
NANNA SCHANNONG:
##¤¤¤¤

Go Go Berlins forsanger  
klynker ikke for sjov
Christian Vium var den mest gavmilde og nøgne under en ujævn NAKED-koncert, 
hvor to hipsterpiger og Ukendt Kunstner-sangeren Hans Philip floppede. 

Symbiosen mellem Go Go Berlins Christian Vium og pianisten Gustav Ljunggren var fortræffelig, og sam-
men spillede de 4 numre, som var NAKED-koncertens absoulut bedste. Foto: Axel Schütt

»
Anna Katrin Øssursdottir Egilstrød leverede 
som sanger i det 40 minutter lange værk en 

smuk præstation. Hendes fortrolighed med såvel 
det sanglige aspekt som med værket i sin helhed 
gjorde oplevelsen af Beinta stærk og troværdig.

Sangerinden Anna Katrin Øssursdottir Egilstrød leve-
rede en smuk præstation sammen med Aarhus Symfoni-
orkester og dirigent Jesper Nordin. Foto: Axel Schütt


