
+ 

Agnes Hvizdalek 

 

 
| 04.10.2019 | KAMPEN KIRKE | 19:00 | 

 

 

 



Ensemble Temporum har lenge ønsket å framføre Schönberg-

klassikeren Pierrot Lunaire, og med den norsk-østerriske 

improsangeren Agnes Hvizdalek på laget forsøker de å oppnå 

et nytt, troverdig og spennende uttrykk. Pierrot Lunaire (fra 

1912) ble særlig kjent for sin sprech-gesang; en syngestil som 

faktisk er svært mikrotonal med sin utstrakte bruk av glissandi – 

en blanding av sang og tale. 

Verkene til Jon Øivind Ness og Agnes Ida Pettersen er skrevet 

til pianist Sanae Yoshidas stipendiatprosjekt Det mikrotonale 

klaver – et prosjekt som dreier seg om ulike måter å skape 

mikrotonalitet på gjennom et akustisk klaver, enten det er snakk 

om omstemming, flageoletter, prepareringer eller annet. 

 

PROGRAM: 

ARNOLD SCHÖNBERG | Pierrot Lunaire (1912) 

for sopran, fløyte, klarinett, piano, fiolin/bratsj og cello (40’) 

JON ØIVIND NESS | Nípkræft (2018) 

for fløyte, klarinett, piano, fiolin, bratsj og cello (20’) 

pause 

AGNES IDA PETTERSEN | Rhapsody (urfremføring) 

for fløyte, klarinett og piano (16’) 

 

Agnes Ida Pettersen (f.1981) har hovedfokus på verk for 

akustisk besetning og den tradisjonelle konsertsituasjonen. I 

komposisjonene finner vi typisk en nyansert bruk av et utvidet 

klanglig reportoar, i en musikalsk kontekst hvor arven fra den 

klassiske musikktradisjonen skinner gjennom.  



Jon Øivind Ness (f. 1968) er en norsk komponist, som har gjort 

seg gjeldende siden 1990-tallet. Han er særlig kjent for bruk av 

mikrotonalitet og utforsking av grenselandet mellom klassisk 

samtidsmusikk og populærkultur.  

Arnold Schönberg (1908-1923) er en av de mest sentrale 

skikkelsene i 1900-tallets kunstmusikk. Han «fant opp» 

tolvtoneteknikken, han var selvlært, han var visjonær og radikal, 

banebryter og viderefører av den tyske musikktradisjonen. 

Pierrot Lunaire er et «monodrama» i 3 deler og 21 satser, 

skrevet etter diktsamlingen til Albert Giraud med samme navn 

(oversatt til tysk av Otto Erich Hartleben). Verket er en reise inn 

i menneskesinnets irrganger, og omhandler kjærlighet, sex og 

religion – vold og kriminalitet – blasfemi, og møte med fortiden.  

 

Agnes Hvizdalek er kveldens stjernegjest! Hun er østerriker, 

men har bodd i Oslo siden 2008. Hun tok tidlig inntrykk av det 

eksperimentelle improvisasjonsmiljøet i Wien, og med sin 

fascinasjon for den menneskelige stemmes muligheter har hun 

dristig og kreativt skapt et særdeles spennende uttrykk. I løpet 

av få år har hun skaffet seg internasjonal anerkjennelse. Hun 

engasjerer seg med sin stemme i mange forskjellige 

sammenhenger – på kryss og tvers av sjangre. 

Ensemble Temporum hadde sin debut under Ultima i 2016. De 

fremfører og bestiller musikk av nålevende komponister, men 

har samtidig et fokus på den kanoniserte 1900-tallsmusikken fra 

impresjonismen og modernismen til i dag. Musikere på denne 

konserten er:  

Helen Benson: fløyte | Ida Kateraas: klarinett  

Sanae Yoshida: piano | Aliisa Neige Barrière: fiolin 

Bénédicte Royer: bratsj |Ingvild Nesdal Sandnes: cello 

Kai Grinde Myrann: dirigent | Agnes Hvizdalek: sang (gjest) 



Takk til Kampen kirke for lån av lokale.  

Konserten er støttet av Fond for utøvende kunstnere (FFUK) og 

Norsk Komponistforening.  

Konserten arrangeres av Ensemble Temporum i samarbeid 

med NMH og Sanae Yoshidas stipendiatprosjekt «Det 

mikrotonale klaver». 

 

 

NESTE KONSERT MED ENSEMBLE TEMPORUM:  

«Veldig stille jul»   

| 04.12.2019 | Majorstuen Kirke | 19.00 |  

Rolf Wallin (1957-): The Age of Wire and String  

Martin Rane Bauck (1988-): nytt verk (urfremføring) 

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Klavertrio, op. 70, nr. 1 («Geister-trio») 

Jonas Skaarud (1990-): Com tudo quanto vi, se passa, passo. Nem distingue 

a memória. Do que vi do que fui. (urfremføring) 

 

Få også med deg: 

«Haugen/Buene for mikrotonalt klaver» 

| 30.10.19 | Norges Musikkhøgskole | 19.00 |  

Eivind Buene (1973–):    

Three Studies for Microtonal piano (urframføring) 

Bjørn Erik Hagen (1978–): 

Hertzkino for Silent Film & Microtonal Piano (urframføring) 

SANE YOSHIDA | piano 


