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BRANDBU
Fradag kveld spilte jazz-, 
blues- og soul-musiker Daryl 
McDade på Huset.

Line Stensland Haglund

– Det er en ære å være her, sier 
Daryl McDade.

Daryl McDade er musiker fra 
Memphis, Tennessee. Han er 
oppvokst i Chicago, men har de 
siste årene bodd i Oslo.

– Jeg gjør mange større show, 
men vi trenger jo også å ha det 
lite og koselig iblant. Det er der-
for kjempefint å spille her, sier 
McDade.

Bakoversveis
Han er kjent for å spille en blan-
ding av jazz, blues, soul og funk. 
Hans mørke, litt hese stemme 
treffer publikum fra første tone. 
Og det var den treffende stem-

men som gjorde han ønsket på 
Brandbu.

– Da jeg i september hørte 
han spille på Herr Nilsen i Oslo, 
fikk jeg bakoversveis, forteller 
Ulve Ergo ved Hadeland Jazz-
forum. 

Ergo spurte derfor om McDade 
ville komme til Huset på Brandbu 
for å gjøre en konsert.

– McDade er en fantastisk 
vokalist. Musikken har et akus-
tisk preg og det er ofte låter man 

kjenner igjen, men som han gjør 
på sin egen måte. I tillegg til noen 
egne sanger, sier Ergo.

Davis og Marley
Og McDade gjør nettopp det; han 
spiller låter av blant andre Miles 
Davis og Bob Marley, i tillegg til 
egne sanger.

– Selv om han blander ulike 
sjangre, er dette godt å lytte til 
for jazzfolk. Vi føler derfor ikke vi 
går bluesklubbens ærend ved å 

– Trenger å ha det lite og koselig

Fivil: Heldigvis er det stadig mennesker som forelsker seg i norsk folkemusikk, og 
bestemmer seg for å videreføre vår tradisjonsrike arv, røtter vi bør være stolte av.

Foto: Tanja E. Caldecourt

GJØVIK
Mange snakker om norsk kultur om 
dagen, men ikke like mange møter 
opp når den framføres.

Tanja E. Caldecourt

Fivil ga oss en førjulskonsert utenom det 
vanlige, for folkemusikk har dessverre 
blitt et eksotisk fenomen i store deler 
av landet. De to kvederne, Kirsti Bak-
ken Kristiansen fra Gjøvik og Ingebjørg 
Lognvik Reinholdt fra Seljord, kom med 
et knippe religiøse folketoner, noen verds-
lige viser, og selvsagt en og annen julevise. 
Mange fra Telemark, en fra Gjøvik og et 
par fra Land.

De to imponerte stort, ikke bare med 
sine klokkeklare stemmer og vokaltek-
niske mestring, men mye også på grunn 
av sin musikalitet. Nå bør man antakelig 
være ganske musikalsk i utgangspunktet 
for å leke seg med våre gamle folketoner. 

Men Fivil overbeviser også på arrangør-
siden, og er kreative uten å miste kunsten 
og tradisjonene på veien. Viser som tra-
disjonelt har blitt sunget solo, arrangeres 
for to stemmer. Tre ulike melodier flettes 
sammen og bærer salmetekster. De sang 
også en slått, og var hver sin felestreng.

De få som var der satte pris på utdrag 
fra Mads Bergs skolesangbok, om Ingrid 
Sletten og lua av farget ull. Tjønnblomen, 
om ulykkelig kjærlighet. Og en vár versjon 
av Mitt hjerte alltid vanker. Samspillet 
mellom de to folkesangerne får verkene 
til å blomstre.
– Vi i folkemusikkmiljøet danser når det 
er fest, sa Ingebjørg, og introduserte også 
en halling fra Østerdalen.
Fivil har sunget i mange kirker, men på 
Gjøvik fredag ble det Friscena, med til-
hørende støy og dårlig akustikk. De, og 
musikken, fortjener bedre lyd, og flere 
tilhørere.

Ære være røttene
GJØVIK

Kanskje kan utstillingen 
Spor i Vitensenteret bli et 
løft også for lokal arkitektur.

Hans Olav Granheim

Der vises høydepunkter av det som har 
materialisert seg på norske arkitekters 
tegnebrett i perioden 2005-2010, deriblant 
også et hus i Nordlia på Østre Toten. Og 
utstillingen skal følges opp lokalt i form av 
en byvandring i Gjøvik der man skal se på 
en del arkitekttegnede bygninger. Et besøk 
i huset i Nordlia hos Ane Kristin Rogstad og 
Terje Nygård skal det også bli, men forbe-
holdt medlemmene i Gjøvik kunstforening, 
som har lokalt ansvar for utstillingen.

Utstillingens blanding av enkeltbygnin-
ger, byutviklingsprosjekter og nasjonale 

arkitektursatsinger skal stimulere og åpne 
opp for en offentlig diskusjon om arkitek-
tonisk kvalitet og dermed bidra til norsk 
arkitekturhistorie. Utvalget på utstillingen 
er bredt, fra rasteplass og bolig til store 
komplekse bygg som har satt sitt preg på 
byen de er satt opp i. Her er både operaen 
og den nye Holmenkollbakken med, men 
også noe såpass enkelt som en bålplass for 
barn.

Byvandring
– Dette er en stor begivenhet, og vi er takk-
nemlige for at Nasjonalmuseet har vist oss 
den tillit å forvalte utstillingen, sa Einar 
Amlie Karlsen da han på vegne av Gjøvik 
kunstforening ønsket velkommen til åpnin-
gen lørdag. Utstillingen blir å se torsdag til 
søndag fram til 25. januar. 23. januar skal 
byvandringen foregå, kanskje i 20 minus 
og knirkende snø. Da skal arkitektene Geir 

UTSTILLING I VITENSENTERET

Norsk ark
■

i NORDliA: Denne boligen i Nordlia er delvis bygget av materialer fra en gammel låve 
og er det lokale bidrag på Nasjonalmuseets vandreutstilling

ÅPNET: Arkitekt Geir Brendhaugen åpnet 
utstillingen og ønsket mer forståelse for ar-
kitektenes arbeid også i det offentlige rom.

BÅlPlAss: Nye og uvante former er det 
en del av på utstillingen. Dette er rett og 
slett en bålplass for barna.
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