Nyland, 2003
Tingshuset Musik - De två första åren!
Den 9 juni 2000 flyttade Tingshuset Musik in i Tingshuset i Nyland. Sedan dess har vi
hunnit med att producera massor med musik i alla möjliga och omöjliga former.
Tingshuset Musik har arrangerat konserter, spelat in film, gjort skivor, drivit festivaler,
turnerat, komponerat, gett kurser – och i allt arbete haft otroligt roligt!
För det är nog lusten som är musikens viktigaste livgivare…
På den här skivan presenterar vi ett axplock från de två första åren. Vi hoppas att det
blir många fler! Tack till alla medverkande artister, till våra sponsorer och till alla
konsertbesökare och Tingshusets Vänner som stöttat oss!
Annika Ölund, Tingshuset Musik AB

1) 	


Sweet Georgia Brown (Bernie, Pinkard, Casey) 2.06
Janne Pettersson
Sundsvall Big Band
Producerad av Christer Sunesson i Sveriges Radios studio i Sundsvall
Sundsvall Big Band tillhör de första gästerna i Tingshuset.
Janne P är en av Tingshuset Musiks allra käraste vänner. Han är producent för
både Brassbones och J.P. Nyströms video… men det är nog sjunga han helst vill
göra!

2) 	


Sonata i D-dur (J. Haydn) 3.43
Mayron Tsong, piano
Från konsert i Tingshuset 2/3 2001
Inspelat av Martin Möller
Den kanadensiska pianovirtuosen Mayron Tsong gjorde ett bejublat
framträdande på vår nya flygel i Tingssalen. Stående ovationer blev det, och en
hel rad extranummer…

3) 	


Children Songs nr. 1 (C. Corea) 2.20	

Johan Eriksson, marimba
Johan Fröst, piano
Från ”From Childhood to Eternity” CMCD 003
Producerad av Fredrik Högberg
Det här är det första spåret från Johan & Johans kritikerrosade CD. Omdömen
som ”lysande”, ”samspelt som ett urverk” och ”strålande” duggade tätt efter
releasen av den här skivan som är Tingshusets tredje någonsin.

4) 	


Virgo, ur Zodiaken (K-H Stockhausen) 2.16	

Johan Eriksson, marimba
Johan Fröst, piano
Från ”From Childhood to Eternity” CMCD003

Producerad av Fredrik Högberg
Johan och Johan gjorde en bejublad konsert i Box Kraftverk under
Midsommarfestival, Nyland 2001. Polarpristagaren Stockhausen har
förmodligen aldrig haft ett sådant genombrott i Ådalen förut.
5) 	


Walking Medley (R. Turk/F. E. Ahlert) 2.40	

Walkin’ my baby back home
Scandinavian Shuffle
Från ”Scandinavian Shuffle” CMCD002
Producerad av Fredrik Högberg
Scandinavian Shuffle är en av Europas allra bästa barbershopkvartetter Det är
svårt att tro att musiken inte är deras heltidssysselsättning. Samtidigt med sin
skivinspelning i Tingshuset gav de våra medlemmar en minnesvärd musikafton.
Som aldrig ville ta slut…

6) 	


An englishman in New York (Sting) 5.14
Ensemble Elùcian
(Ian Peaston, violin, Maria Böhm, cello, Johan Fröst, piano, Christoffer
Thorsell, slagverk och skådespelaren Sofia Andersson)
Från konsert i Tingshuset 23/3 2001/Sveriges Television 8/4 2001
Producerad av Janne Pettersson
SVT bestämde sig för att spela in Veckans Konsert med Ensemble Elùcian från
Sundsvall i Tingshuset. Vi passade på att förhandla fram ett reportage om oss
med helikopteråkning över älven och allt.

7) 	


Världsarvet/Excavating ascent (F. Högberg) 5.54
Musik för preparerat piano och tape
Inspelat i Banff, Kanada
Producerad av Fredrik Högberg
Musiken till invigningen av världsarvet Höga kusten sommaren 2001 har också
använts av den kanadensiske koreografen Allen Kaeja.

8) 	

	

	

	

	


Adagio ur Arpeggione sonaten (F. Schubert) 3.36
Duo Aurora
(Anna Jonshult, cello
Aliéksey Vianna, gitarr)
Från konsert i Tingshuset 1/8 2001
Inspelat av Fredrik Högberg
Anna Jonshult är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö men som cellist i
Knivkvartetten är hon numera stationerad i Härnösand! Tillsammans med sin
brasilianske vän, gitarristen Aliéksey Vianna bjöd de på en finstämd
kammarmusikstund i Tingssalen.

9) 	

	

	

	


Epistel nr. 48 Solen glimmar (C.M. Bellman) 2.29
Börje Ekström, sång
Thomas Persson, gitarr
Inspelning från Tingshusparken, Nyland, midsommarafton 2002
Midsommarfestival, Nyland känns redan som en tradition, midsommarfirandet i
Tingshusparken likaså. I vanlig ordning var det dåligt väder ända tills Bellman i
Börje Ekströms gestalt äntrade scenen och såg till att solen började glimma…

	

10) 	

	

	

	

	


Flight of the Dragonfly (F. Högberg) 3.04
Kerstin Frödin, blockflöjt
Inspelat i Tingssalen av Fredrik Högberg och Martin Möller
Producerad av Fredrik Högberg
En annan folkkär festivalartist är Kerstin Frödin som gästat Tingshuset ett flertal
gånger. Med sina fantastiska flöjter och sitt magiska handlag med både ny och
gammal musik har hon skaffat sig en stor publik här i länet.

11)
	

	

	

	


… then I’ll handle the darkness ( F. Högberg) 5.18
Sats 4 ur Concerto for Sopranosaxophone
Anders Paulsson, sopransaxofon
Västerås Sinfonietta under ledning av Glenn Mossop
Producerad av Jan Johansson
Från ”21:st Century Composers” IMCD 072

	

Västerås Sinfonietta är en viktig samarbetspartner för Tingshuset Musik.
Det är de som spelar ”soundtracket” till filmen Brassbones. De uruppförde också
Fredrik Högbergs trombonkonsert med Christian Lindberg. Tillsammans med
världssaxofonisten Anders Paulsson står de för en fantastisk inspelning av
Fredriks saxofonkonsert.
	


12) 	

	

	

	

	


Det är ballt när det är kallt (F. Högberg/T. Alsterdal) 2.45
Trollkarlen Mellvig, sång
Per Andersson, gitarr
Fredrik Högberg, bas, slagverk, piano och syntar.
Producerad av Fredrik Högberg i Tingshuset.
Sagan om Vintern som scenföreställning blev en dundersuccé bland de
norrbottniska dagisbarnen 1997.
Tingshuset Musik hoppas så småningom göra en animerad film av hela sagan.
Till dess får Ni hålla till godo med trollkarlen Mellvigs livsbejakande filosofi.

	

13) 	

	

	

	


Födelsedag (S. J. Lundvall) 3.51
J.P. Nyströms
Per Andersson, gitarr
Fredrik Högberg, bas, slagverk	

Inspelad i Tingshuset
Producerad av Fredrik Högberg
J.P. Nyströms bildades redan 1977 i Malmberget och måste väl ändå sägas vara
den klassiska folkmusikens allra tyngsta superstjärnor. Kärnan i J.P. Nyströms
repertoar kommer alltid att vara gamla upptecknade låtar från Norrbotten, men
på deras kommande platta från Tingshuset Musik väljer de en del nya grepp.
Här är ett smakprov!

14) 	

	

	

	


Vals nr 4 (ur Op. 8) (A. Barrios) 	

Thomas Persson, gitarr
Inspelat i Tingssalen
Producerad: Fredrik Högberg

	


4.55

Musiklivet i Västernorrland har många begåvade krafter. Thomas Persson är en
av de mest lysande. Han har varit en flitig gäst i Tingshuset både på festivalen
och i andra sammanhang. Vi betraktar honom som en av våra ”husmusiker”.
15) 	

	

	

	

	


Dream of the Cherry Blossoms (K. Abe) 	

Johan Eriksson, marimba
Inspelat i Fredrik Högbergs lägenhet i Härnösand
Från ”Music for Marimba” MIV 00-1
Producerad av Fredrik Högberg

	


Få spelar marimba som Johan Eriksson.

16) 	

	

	

	


PopMusikk	

 (F. Högberg) 4.46	

Anders Paulsson, sopransaxofon
Producerad av Kjell Söderqvist
Från ”A date with a soprano saxophone” CAP 21668

5.15	


Anders Paulsson är som bekant en världsartist av yppersta klass och en av de
artister Fredrik Högberg samarbetat med mest. PopMusikk har framförts ett otal
gånger över hela världen och inte minst i Tingssalen. Den här inspelningen är
hämtad från Anders skiva ”A date with a soprano saxophone”.
17) 	

	

	

	

	


Ut i vår Hage (trad.) Arr. H. Alvén 	

Erik Westbergs Vokalensemble
Dirigent: Sylvia Edlund
Från konsert i Tingshuset 25/2 2001
Inspelad av Martin Möller

3.49

Erik Westbergs Vokalensemble har skördat väldiga triumfer världen över. Bland
annat uruppförde de Jan Sandströms ”A cross the bridge of hope” på Tongaöarna
vid inträdet i det nya milleniet. Men även i det lilla formatet visar de sin storhet.
För att hylla Sylvia Edlunds 80-års dag, (Sylvia är stor musikälskare och nära
vän till Tingshuset Musik) tog Erik Westberg upp henne på scenen och lät henne
dirigera Ut i vår Hage i en fullsatt Tingssal…
Bonusfilm 1) 	


	

	


	

	


Bonusfilm 2) 	

	

	


	


BRASSBONES
Kort promotionklipp ur musikfilmen Brassbones med bland andra
Christian Lindberg, Ole Edvard Antonsen och Håkan
Hardenberger.
Västerås Sinfonietta framför : Kit Bones Theme
Dirigent: Fredrik Högberg
J.P. Nyströms: Min längtan hem är större än jag tror
Svante Lindqvist
Producerad av Janne Pettersson och Fredrik Högberg
Inspelad i Nyland längs älven och vid Skulebergets fot.

