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I 2019 er det 30 år siden Cikada ble eta-

blert.  En imponerende alder for et ekspe-

rimentelt og fremtidsutforskende sam-

tidsensemble. Det startet som en duo og 

er senere blitt til både kvartett og trio og 

mer til.  Og i alle år under stødig styring 

av kunstnerisk leder Kenneth Karlsson og 

dirigent Christian Eggen. 

Gjennom disse 30 årene har det blitt en 

imponerende rekke av banebrytende mu-

sikkprosjekter realisert så vel utenlands 

som innenlands. På mange måter kan 

man si at Cikada – sammen med samar-

beidspartner Oslo Sinfonietta – gjør den 

jobben de etablerte orkestrene ikke gjør, 

nemlig å formidle samtidsmusikken i bred 

forstand.  Gjennom bestillingsverk, kon-

serter og plateproduksjoner yter Cikada 

uvurderlig bidrag til skaping og formid-

ling av samtidsmusikken. Dette bringer 

ikke bare musikken fremover, men ut-

vikler hele musikkfeltet. Der Cikada går 

foran, kommer resten av musikkfeltet 

etter. Musikere får mulighet til å utvikle 

seg gjennom å spille den nye musikken, 

en kompetanse de etablerte orkestrene 

også nyter godt av. Innenfor et beskje-

dent budsjett og med mye entusiasme og 

engasjement fra både musikere og støt-

tespillere, skapes hvert år spennende og 

unike musikkprosjekter. Slik bør det fort-

sette i minst 30 år til. 

Gratulerer med jubileet.

Ida Børresen 

styreleder
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KALENDERKALENDER

DATO  PRO GRAM  STED TID

Fredag  Cikada Pianotrio Cafeteatret, Oslo  kl. 19.00 
22. februar CIKADA 30/I  
 Henrik Hellstenius
 Unfolded as it were (2017/18) UP
 Beat Furrer 
 Retour an dich (1986)
 Asbjørn Schaathun 
 Seven Afterimages – London 1985 (2018) UP

 

Lørdag Bendik Foss  Bruket, Oslo  kl. 20.00 
23. mars  Musikkvitenskap 101 
 Møte med musiker og musikkviter Bendik Foss: 
 introduksjon til musikkvitenskapelige begreper og 
 konsepter, akkompagnert av et glass eller to.
 Cikada Social Club I

 

Lørdag Cikada RBK Fortellerfestivalen,  kl. 14.00 
30. mars Charlotte Øster Riksscenen, Oslo  
 (forteller)  

 CIKADA 30/II  
 Maja Linderoth Det blå båndet (2019) UP

 

Søndag Cikada tutti  Music Biennale Zagreb, kl. 22.00 
07. april  Eivind Buene  (Kroatia)
 Possible Cities / Essential Landscapes (2005–2009) KP 

 

DATO PRO GRAM STED TID

Søndag Cikada sekstett  Sentralen,  kl. 15.00
28. april Astrid Kvalbein  Forstanderskapsalen, Oslo  
 & hemmelig gjest   
 (moderator) 

 Divertimento Ensemble  
 (Milano) 

 Taller Sonoro  
 (Barcelona) 
 Ensemble U:  
 (Tallin)

Four by four. Discovering Young Composers of Europe
Fjern-og nærsynskonsert samt «europavalg» ! 12 verk av unge europeiske 
komponister: Cikada spiller tre av dem live i Oslo, ni blir overført fra 
europeiske storbyer. Publikum får velge sine fire favoritter, som vinner en 
verkbestilling for 2020.

Kompetente moderatorer loser oss gjennom konserten og bidrar med  
faglig input, nyttig informasjon og ren underholdning. 

 Cikada Social Club II 

 

 

Tirsdag Bente Leiknes Thorsen Sentralen, Hvelvet, Oslo kl. 19.00
28. mai  Therese Birkeland Ulvo 

Live-Podcast  
 Live-podcast med Kompoddistene  
 Cikada Social Club III

 

Lørdag Cikada strykekvartett Konsertserien Krantz, kl. 19.00
15. juni  Harpreet Bansal Nynorskens hus, Oslo 
 (fiolin)  
 Andreas Bratlie  
 (tablas) 

 CIKADA 30/III  
 George Crumb 
 Black Angels. Thirteen Images from the Dark Land
 for electric string quartet (1970)
 Lars Petter Hagen 
 Transfiguration 4 (2017) NP
 Harpreet Bansal  
 Nytt verk (2019) UP

 

P R O G R A M 
2 0 1 9

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union
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DATO  PRO GRAM  STE D TID

Mandag Cikada tutti  Bilkent Concert Hall,  kl. 20.00
24. juni  Portrettkonsert med norske  Ankara (Tyrkia) 
 og skandinaviske verk. 

 

Lørdag  Cikada tutti Bilkent Concert Hall, kl. 20.00
29. juni  Konsert med nye verk Ankara (Tyrkia) 
 av unge komponister fra   
 Bilkent Composition Academy 2019 
 

Lørdag 14. Cikada tutti ultima oslo contemporary 
& søndag CIKADA 30/IV  music festival, Oslo  
15. september Rolf Wallin  
 Large Bird Mask (2019) UP  
 

Lørdag Cikada sekstett  Nasjonalbiblioteket, Oslo  
26. oktober CIKADA 30/V 

 Erik Dæhlin
 Hinterland Archives (2018/19) UP

 

Torsdag Cikada sekstett Nordic Music Days,  
14. november  Erik Dæhlin Stormen Konserthus, Bodø 
 Hinterland Archives (2018/19) 

 

Fredag Cikada tutti Nordic Music Days,  
15. november  Konsert med nordiske verk Stormen Konserthus, Bodø  

 

DATO PRO GRAM STED TID

 Jubileumskonsert
 – Save the date! 
Lørdag  Cikada tutti Sentralen, kl. 19.00
23. november  CIKADA 30/VI  Marmorsalen, Oslo 

 Jubileumskonsert 
Lars Petter Hagen 
Harmonium Repertoire (2015) NP 
Klaus Lang 
Parthenon (2018) NP  
Beat Furrer 
Ira – Arca, for bass flute and double bass (2012) NP

Lørdag  Invitert panel Sentralen, kl. 20.30
23. november  Bursdagskaker og plater Marmorsalen Oslo 
 Cikada inviterer til bursdagskake 
 og tar et dypdykk ned i cd-samlingen. 
 Cikada Social Club IV

 

KALENDERKALENDER
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Vi markerer 30-årsjubileet med en rek-

ke konserter gjennom året, og det hele 

krones med en festlig Cikada-kveld i 

november. Seks konserter med forskjel-

lige besetninger – både i egen regi og i 

samarbeid med viktige aktører i Oslos 

konsertliv (Ultima, konsertserien Krantz, 

Fortellerfestivalen og Nasjonalbibliote-

ket) – skal vise ensemblet og dets musi-

kere i hele deres bredde. Vi byr på både 

nøkkelverk fra ensemblets repertoar og 

nye verk spesialbestilt for anledningen.

Mange av våre prosjekter bærer preg av 

at ensemblet klarer å ha blikket rettet 

fremover og bakover på samme tid. Ci-

kada er dermed med tiden blitt en tradi-

sjonsbærer innen det norske samtidsmu-

sikkfeltet, og er samtidig en viktig brikke 

i utviklingen av ny norsk musikk. Cikada 

har alltid ønsket å være en spydspiss ikke 

bare for samtidsmusikkfeltet, men for 

hele musikkfeltet, og bidra til å bane vei-

en fremover og etterlate seg en bredere 

vei for resten av feltet. 

Året blir både et tilbakeblikk på ensem-

blets aktiviteter gjennom de siste tre ti-

årene og et uttrykk for dets stadige evne 

til fornyelse.

Ved siden av bursdagsaktivitetene plan-

legger Cikada et aktivt år med nye produk-

sjoner og nye internasjonale samarbeid.

C I K A D A  3 0

JUBILEUM!
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I pianotriobesetning starter Cikada året 

med en konsert på Cafeteatret den 22. 

februar med urfremføringer av to kom-

ponister som har stått ensemblet nært i 

mange år: Henrik Hellstenius og Asbjørn 

Schaathun.

Unfolded, as it were (2017/18) av Henrik 
Hellstenius er en pianotrio bestilt av Ci-

kada Trio. Stykket skifter mellom korte 

seksjoner, eller øyeblikk, med repetisjo-

ner av et sparsomt materiale med akkor-

der og lydobjekter, og beveger seg mot 

en mer lineær musikk. Det begynner i et 

miljø av små celler av lyd og repeterte 

musikalske objekter. Så beveger det seg 

mot en lineært utstrakt musikk, en grad-

vis utfoldelse av en lang girlander, eller 

lenke av tette pianoakkorder som utgjør 

navet i stykkets siste del. Stykket utvikler 

seg fra fragmentert musikk til sammen-

satt musikk – fra objekt til prosess.

Den andre urfremføringen denne dagen, 

er Seven Afterimages – London 1985 

(2018) av Asbjørn Schaathun. «Som 

komponisten Igor Stravinsky uttrykte 

det: ‘når jeg skriver et stykke musikk 

skriver jeg gjerne noe i midten først, slik 

at jeg vet hva jeg skal skrive ‘forspillet’ 

til.’ Så også her i Seven Afterimages for 

pianotrio som er en del av et større pro-

sjekt, Mirages – skrevet for ensemblet Ci-

kada – med den dårlig skjulte selvbiogra-

fiske undertittelen London 1985. Seven 

Afterimages befinner seg midt i og på 

siden av Mirages ved at de små stykkene 

både er viktige elementer i den endeli-

ge utformingen av Mirages og at de syv 

stykkene i seg utgjør et hele som illuderer 

etterklangen av et verk – som ironisk nok 

ennå ikke foreligger.»

Å R E T S  

H Ø Y D E P U N K T E R

U R F R E M F Ø R I N G E R

URFREMFØRINGERURFREMFØRINGER
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hylle det vi kaller «rasjonell jordbruks- og 

matindustri», hadde gjort som jegerne 

blant mange såkalt «primitive folkeslag»: 

Før de dreper et dyr ber de om tillatelse, 

og takker dyret – ikke bare for å være 

snill, men for å blidgjøre dyresjelene, så 

det skal være dyr å jakte på også de kom-

mende årene.

I mange kulturer bruker sjamaner frykt-

inngytende masker og kostymer, så de 

kan bli ett med en bestemt dyresjel. I 

stedet for å bruke masker og danse, skal 

musikerne i Cikada bruke en annen stra-

tegi for å «bli ett» med fuglene: Stemme-

ne deres er utviklet fra transkripsjoner av 

sangene til utrydningstruede fuglearter. 

Publikum vil tre inn i en auditiv skog, hel-

ler enn en vanlig konsertsituasjon.

Årets siste urfremføring blir Hinterland 

Archives (2019) av Erik Dæhlin – en kom-

posisjon for ensemble, lydfiler, video, ob-

jekter og lys. 

Utgangspunktet for verket er Nasjonal-

bibliotekets arkivmateriale etter Chris-

tian Leden, en norsk musikketnolog, 

komponist og polfarer. Mellom 1906 og 

1926 gjorde Leden flere reiser til Alaska 

og Grønland, der han samlet inn et om-

fangsrikt materiale fra inuittenes hver-

dagsliv, ritualer og kultur. Dæhlins mål er 

å lage et hybrid musikkverk i samarbeid 

med Cikada og Nasjonalbiblioteket, der 

dette materialet iscenesettes musikalsk 

og visuelt i en moderne kontekst og i en 

kunstpraksis som står i stor kontrast til 

inuittenes kultur tidlig på 1900-tallet. Her 

settes flere historiske lag og avstander i 

spill samtidig, og både den gamle og den 

nye musikken blir endret og gis nye be-

tydninger.

Verket urfremføres på Nasjonalbiblio-

teket i Oslo den 26. oktober og gjentas 

på Nordic Music Days i Bodø den 14.  

november.

URFREMFØRINGERURFREMFØRINGER

Den 30. mars byr en annen trio, Cikada 

RBK (Rolf Borch, Bendik Foss og Kenneth 

Karlsson), og forteller Charlotte Øster på 

Det blå båndet (2019) med musikk av 

Maja Linderoth. En mor og sønn er på 

vandring. De tigger fra dør til dør. En dag 

banker gutten på en stor rødmalt dør. Der 

inne bor det noen som forandrer livet de-

res for alltid.

«Det blå båndet» er et utradisjonelt even-

tyr fra Asbjørnsen og Moe. Det bryter 

med noen forventninger vi har til et even-

tyr og tar overraskende vendinger, samti-

dig som det inneholder magi, hjelpere og 

et fargerikt kaos som binder verden i øst 

og vest sammen. Forestillingen er et sam-

arbeid mellom Linderoth, Øster og Cikada 

RBK, der nykomponert musikk veves tett 

sammen med fortellingen. Verket er et 

bestillingsverk fra Fortellerfestivalen og 

forestillingen inngår i Fortellerfestivalen 

2019.

Fiolinisten Harpreet Bansal skriver et 

nytt verk for Cikada strykekvartett, seg 

selv som solist og Andreas Bratlie på ta-

blas. Verket urfremføres under Konsert-

serien Krantz i Oslo den 15. juni.

Bansal er lært opp i den nord-indiske 

klassiske tradisjonen. Hun er i tillegg 

klassisk utdannet ved Norges Musikk-

høgskole, hvor hun også ble den første 

til å ta en master i indisk musikk. Verket 

hennes vil være bygd over den indiske 

ragaen (skalaen) Lalit og veksle mellom 

komponerte elementer og improviserte 

sekvenser, strukturert over Lalits tone-

rekke og fastlagte rytmiske/melodiske 

mønster (tala/tihai).

Vi ser frem til dette første samarbeidet 

mellom Cikada og Harpreet Bansal, som 

vil utvide kvartettens uttrykksregister og 

samtidig være et naturlig steg videre i en 

rekke av utstrakt samarbeid med musi-

kere og komponister på tvers av sjanger-

grenser.

Et av årets største prosjekter er Large 

Bird Mask (2019), en iscenesatt konsert 

av Rolf Wallin, utviklet i samarbeid med 

scenograf og regissør Kjetil Skøyen, der 

Cikadene for første gang vil forvandle 

seg til fugler. Verket urfremføres på Ulti-

ma 2019.

I Large Bird Mask tar Wallin opp det fak-

tum at forskere nå mener vi er midt i den 

sjette verdensomspennende masseut-

ryddelsen av arter, og at vi mennesker 

er de skyldige. Kanskje vi ikke ville vært 

i denne situasjonen hvis vi, i stedet for å 
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Hele veien gjennom de siste 30 årene, har 

internasjonale konserter og samarbeid 

vært en viktig del av ensemblets arbeid. 

Slik er det også i år.

I april drar Cikada til Zagreb, invitert av 

Music Biennale Zagreb for å fremføre 

Eivind Buenes Possible Cities/Essential 

Landscapes (2005–2009). For ensemblet 

er dette en anledning til å se 10 år tilbake 

i tid og til urfremføringen av denne kam-

mermusikksyklusen, som fant sted under 

ensemblets 20-årsjubileumskonsert. Den 

kroatiske premieren finner sted 7. april på 

teatret Gavella.

Også for musikkbiennalen er 2019 et 

viktig år: Grunnlagt i 1961, feirer Kroatias 

eldste festival for samtidsmusikk i år sin 

30. utgave. 

Cikada har i år slått seg sammen med 

Divertimento Ensemble (Milano), Ensem-

ble U: (Tallin) og Taller Sonoro (Sevilla) 

om samarbeidsprosjektet Four by four. 

Discovering Young Composers of Euro-

pe (DYCE). Etter en call-for-scores skal 

ensemblene fremføre tre vinnerverk hver, 

den 28. april. Ensemblenes konserter 

vil bli livestreamet i alle fire byer, slik at 

publikum til sammen får høre 12 forskjelli-

ge verk på samme dag! Deretter får publi-

kum stemme over sine favoritter, og fire 

vinnere vil bli bedt om å skrive nye verk 

for de fire ensemblene – med nye konser-

ter og CD-innspilling.

DYCE er et utfordrende og spennende 

prosjekt støttet gjennom delprogrammet 

for kultur i Kreativt Europa som strekker 

seg over årene 2019 og 2020.

I juni reiser Cikada til Ankara og Bilkent 

Composition Academy (BCA). BCA er 

en biennal på det private Bilkent uni-

versitetet under kunstnerisk ledelse av 

komponisten Mark Andre, som gir unge 

komponister muligheten til å komme i di-

alog og skape nettverk med renommerte 

komponister, utøvere, lærere, fagfolk og 

akademikere. Cikada skal spille én kon-

sert med hovedfokus på verk av Eivind 

Buene – composer in residence – og, 

sammen med Arditti Quartet, Buene og 

Andre, bidra til en masterclass for unge 

komponister. Oppholdet avsluttes med 

en fremføring av studentenes verk.

C I K A D A  
I N T E R N A S J O N A LT

INTERNASJONALE KONSERTER INTERNASJONALE KONSERTER
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Som en del av både jubileumsåret og 

samarbeidsprosjektet DYCE: Discovering 

Young Composers of Europe, holder Ci-

kada en serie publikumsutviklingsarran-

gementer. Flere ganger i året inviterer vi 

til annerledes møter med ensemblet. Her 

blir det ikke nødvendigvis konserter, men 

samtaler om musikken, og ikke minst an-

ledninger til hyggelig samvær. 

23. mars stiller Cikadas favorittbratsjist, 

Bendik Foss, med et lynkurs i musikk- 
vitenskap.

Plan for kurset:
•  Generelt musikkvitenskapsteoretisk  

 kåseri fullt av brede generaliseringer  

 (20 min) 

•  Øl (30 min) 

•  Flåseri om musikk og mening (20 min) 

•  Øl (4 timer)

28. april blir det konsertmaraton når 

den første konserten i regi av DYCE går 

av stabelen. Her blir det fire konserter 

på samme kveld, matservering, og mu-

ligheten til å stemme frem din favoritt-

komponist. For å lose oss trygt gjennom 

kvelden, får vi inn to spesielt inviterte 

konfransierer. Det braker løs kl. 15.00 og 

vi avslutter ikke før Sevilla har spilt siste 

tone rundt kl. 20.15. Her snakker vi om en 

virkelig helaften! 

28. mai kommer den tredje utgaven av Ci-

kada Social Club. Til denne er vi så heldi-

ge å få med oss selveste Kompoddistene. 

Det blir live-podcast med komponistene 

Bente Leiknes Thorsen og Therese Birke-

land Ulvo.  

Serien avrundes med plater og kake 23. 

november. For selv om Cikadas 30-års-

jubileum da nærmer seg slutten, slutter 

vi ikke å feste! I stedet inviterer vi ven-

ner og fremmede til bursdagsfeiring med 

bursdagskaker og plater. Et panel med 

spesielt inviterte platepratere dykker ned 

i arkivet og henter frem sine favoritter. Vi 

får høre noe av det, og ikke minst får vi 

høre historiene om hvorfor akkurat disse 

platene er best. 

Hold deg oppdatert ved å følge oss på 

Facebook eller meld deg på nyhetsbrevet 

vårt!

C I K A D A 
S O C I A L  C L U B

CIKADA SOCIAL CLUB CIKADA SOCIAL CLUB
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«Cikada kom til i en tid hvor musikkli-

vet ble befolket med en ny generasjon 

musikere som ønsket å gjøre noe aktivt 

for å bedre vilkårene for den nye musik-

ken. Dette er ikke noe nytt, hver tid har 

sine geriljasoldater. Men for første gang 

kunne man dra nytte av hele generasjo-

ner av musikere som alle hadde fått sin 

utdannelse ved samme institusjon, vår 

egen Musikkhøgskole som ble åpnet for 

prøvedrift i 1973. Skolen ble en yngle-

plass for ideer, ensembler og miljøer og 

da vi nærmet oss slutten av 1980-tallet 

hadde ambisjonene økt; Parolen var fra 

komponister og musikere, sterkt inspi-

rert av kommunismen: ‹Ta hånd om pro-

duksjonsmidlene!› Dette var den eneste 

farbare vei, mente man, for å kunne få 

fremført den nye norske musikken og å få 

høre den nye utenlandske, heri inkludert 

musikk som ennå faktisk ikke hadde blitt 

tilgjengeliggjort i Oslo opptil 40 år etter 

at den var skrevet!

Cikada var selvfølgelig ikke alene på sce-

nen, men der hvor f.eks. Oslo Sinfonietta 

alltid slet med sin størrelse som resulter-

te i store og enormt dyre prosjekter, med 

all den ubevegelighet dette medfører, 

kunne Cikada med en mindre fast forma-

sjon konsentrere seg om et nytt reperto-

ar og det grunnleggende arbeidet et en-

semble virkelig trenger å gjøre: Presisjon 

utviklet gjennom utallige prøver slik at 

intonasjon, rytme og til slutt orkesterets 

‹sound› kan bli ensemblets egen.

Cikada ensemble bygger på en stolt tradi-

sjon tilbake til begynnelsen av det 20. år-

hundre hvor de materielle forutsetninger, 

selv for komponister som Schönberg og 

Stravinskij, førte til fokus på små ensem-

bler og kammergrupper. Her må selvføl-

gelig nevnes Schönbergs Pierrot-beset-

ning som har inspirert en rekke ensembler 

i siste halvdel av 1900-tallet; Stravinskijs 

løsning lå imidlertid i stadig små, skiften-

de klanglige formasjoner. Disse formasjo-

nene ble laget for å kunne få frembrakt 

‹nie erhörte Klänge› også i dette formatet. 

Alt dette spøker på mange måter i bak-

grunnen når Cikada velger sitt repertoar.

[...] Når historien skrives nå [...] kan vi nok 

hevde at den ønskede omfordelingen 

av makt over produksjonsmidlene ikke 

har funnet sted. Men det har ikke vært 

forgjeves, det har gått en stri strøm av 

kunnskap og erfaring den andre veien, 

fra frie grupper som Cikada inn i under-

visningsinstitusjonene og orkestrene 

som alle har hatt stor nytte av denne 

bokstavelige kompetansehevingen på 

den moderne musikkens område. Som 

ringer i vann … 

Tilbake står imidlertid først og fremst bil-

det og lyden av mange flotte enkeltopp-

levelser i konsertsalen. Fremført av et 

hardtarbeidende Cikada, et ensemble 

som har vært med på å forandre norsk 

musikkliv.»

— Asbjørn Schaathun (2009)

TILBAKEBLIKK
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Siden starten i 1989 har Cikada etablert 

en rendyrket og velrenommert profil på 

den internasjonale samtidsmusikksce-

nen. Ensemblet har siden begynnelsen 

bestått av fløyte, klarinett, piano, slag-

verk, strykekvintett og dirigent Christian 

Eggen. Alle ti medlemmer er likestilte, 

faste medlemmer. Ensemblet knyttes 

sterkt til den såkalte Oslo Sound med 

sine friske, energiske, varme og virtuose 

interpretasjoner av et bevisst utvalgt re-

pertoar. 

Cikadas distinkte ensembleprofil viser 

seg gjennom sterk programmering i 

konserter ved store internasjonale fes-

tivaler og i en rekke plateinnspillinger. I 

kjernen for dette arbeidet ligger ønsket 

om å utvikle langvarige samarbeid med 

komponister og over tid å bygge opp 

komponistportretter bestående av verker 

skrevet til ensemblet. 

De ni musikerne danner også flere min-

dre formasjoner innenfor gruppen: Cika-

da strykekvartett, Cikada RBK (klarinett, 

bratsj og piano) og Cikada pianotrio ope-

rerer som uavhengige grupper i både inn- 

og utland. 

Cikada ble tildelt den prestisjetunge 

Nordisk råds musikkpris i 2005. I 2019 

er Cikada strykekvartett nominert for sin 

innspilling av Knut Olaf Sundes Vertigo 

Room.

CIKADA ER:

Christian Eggen — dirigent 
medlem siden 1989

Anne Karine Hauge — fløyte
medlem siden 2003

Rolf Borch — klarinett 
medlem siden 2009

Bjørn Rabben — slagverk
medlem siden 1989

Kenneth Karlsson — piano
medlem siden 1989

Karin Hellqvist — fiolin
medlem siden 2012

Odd Hannisdal — fiolin
medlem siden 1989

Bendik Foss — bratsj 
medlem siden 2010

Torun Stavseng — cello 
medlem siden 2013

Magnus Söderberg — kontrabass
medlem siden 1989

E N S E M B L E T M U S I K E R N E

1 1989, Cikada blir født, men hva 
 gjør du på denne tiden? 

2 Har du alltid drømt om å bli en 
 Cikade?

3  Hvilken superhelt ville du vært, 
 og hvorfor?

4  Når begynte du å spille, og hva 
 var ditt første instrument? 

5 Hva er ditt beste konsertminne 
 med Cikada?

6 Har du noe på hjertet du alltid har 
 hatt lyst til å si?

ENSEMBLET MUSIKERNE

CHRISTIAN

1 I 1989 har jeg har akkurat avsluttet 

et toårig engasjement som programska-

per/regissør i NRK TV, og er tilbake som 

omreisende pianist og dirigent. Denne 

høsten spesifikt er jeg engasjert av de 

nordiske kulturdepartementer til å lede 

en musikkfestival i Manila. På denne ti-

den lager jeg også mye musikk for teater, 

film og tv.

2 Er det en drøm?

3 Gandhi, og resten sier seg selv.

4 Jeg begynte å spille på pappas 

Steinway så fort jeg nådde opp til tan-

gentene.

5 Mine beste Cikada-minner: det har 

hendt noen ganger at vi blir vektløse og 

at alt klinger fra samme kropp. Det kan 

ikke forklares, men det skjer med musikk 

som vi greier å gjøre til vår egen.
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ODD

1 I 1989 bodde jeg i New York og ble 

spurt av broder Henrik om jeg ville være 

med i Cikada, vi startet med kvartett, 

konserter på Jeløya, galleri f15 og i Lier, 

Hayden-kvartett, Cecilie Ore og ‘Black 

Angels’ av Crumb. Første tuttiprosjekt 

jeg husker var Magnus Lindbergs ‘UR’, 

husker jeg ringte og spurte om det var fi-

olin-kadenza hele tiden, det var det ikke, 

bare litt vanskelig stemme.

2 Jeg har spilt fiolin siden jeg var 9 år 

og jeg har alltid vært en Cikade.

3 30 år i samtidsmusikktjeneste er vel 

en slags heltedåd, gitt meg mye og krevd 

noen kalorier. Jeg har alltid likt å jobbe 

med den nye musikken, gi partituret liv.

4 Veldig mange gode minner med Ci-

kada, men mitt drøyt 20-årige samspill 

med Henrik, Morten og Marek kommer 

nok først.

5 Jeg blir berørt av komponister som 

kommer til oss med sine komposisjoner, 

sine musikalske tanker. Jeg føler et ansvar 

i å ta vare på disse tankene, gi av mitt mu-

sikalske liv til beste for den nye musikken.

KARIN

1 I 1989 lever jag livet i barnehagen 

hemma i Stjärnsund och har just fått min 

första fiol!

2 Ja, självklart!

4 Jag gick i Suzukiundervisning i fiol 

från jag var 5 år, spelade klassiskt och 

folkmusik.

5 Trots den råa kylan i St. Pauls Hall, 

minns jag konserten på Huddersfield 

2011 med musik av James Dillon med 

speciell värme, det var en av mina första 

konserter med Cikada och jag var hög på 

känslan länge efter!

BENDIK

1 I 1989 – jeg bygger flybyggesett og 

puster inn dampene fra plastikklimet.

2 Jeg var i hvert fall veldig glad da de 

spurte om jeg ville være med.

3 Super-Langbein, fordi han har en 

praktisk og stilren drakt.

4 Jeg begynte å spille fiolin i 6-års-

alderen, siden jeg ble misunnelig på en 

eldre gutt som spilte. Han er lege nå, og 

sikkert rik. Det er ikke jeg.

5 Det har vært mange gode konsert-

minner, men jeg synes vi var flinke i Do-

naueschingen høsten 2018.

6 Når det står crescendo fra f.eks. pp, 

og det noen takter senere står p, betyr 

det IKKE at man skal crescendere forbi p 

for deretter å spille subito p. Det betyr at 

crescendoet går fra pp til p, for f...! Sånn, 

det var godt å få sagt det.

ANNE KARINE

1 I 1989 var jeg 20 år og gikk 2. og 3. 

året på Norges musikkhøgskole. Jeg gikk 

på musikkpedagogikk og hverdagen var 

fylt opp med teori i alle mulige former på 

dagtid og undervisning av elever i for-

skjellige korps på kvelden. Jeg torde ikke 

en gang å drømme og få jobbe som utø-

vende musiker. 

2 Etter 4 år på musikkpedagogisk stu-

dium, startet jeg på Utøvende på NMH. 

Jeg var ferdig med teorifag og ville bruke 

alle muligheter til å spille, også i valgfa-

gene. Da måtte det bli samtidsmusikk, 

eneste utøvende valgfag. Etter mitt 1. år 

på Utøvende vant jeg et prøvespill som 

resulterte i 1,5 års vikariat på solofløyte i 

KORK. Jeg ble kjent med Henrik, Morten, 

Marek, Magnus og Bjørn, og også Chris-

tian som dirigerte orkestret en del. De 

spilte i CIKADA! Et ensemble som spilte 

samtidsmusikk! Respekt!

Etter vikariatet, tilbake på musikkhøg-

skolen, ville jeg bare øve og spille mest 

mulig for å få en utøvende jobb. Jeg spil-

te i flere typer ensembler, men syntes det 

absolutt morsomste og mest lærerike var 

MUSIKERNEMUSIKERNE
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å spille i samtidsensembler. Jeg var knapt 

ferdig med studiene da den første tele-

fonen kom fra selveste Oslo Sinfonietta, 

som Christian Eggen dirigerte. Jeg visste 

at han også dirigerte Cikada, men der 

var bare de absolutt beste. De som var 

headhuntet til å være faste medlemmer. 

I vinduet i Øvre Slottsgate hang det bilde 

av de i helfigur.

4 Da jeg var 7 år startet jeg å spille pia-

no, men det var sååå kjedelig å spille ale-

ne. Året etter startet jeg i skolekorpset, 

for der spilte storebroren min. Jeg fikk 

akkurat det samme instrumentet som 

han spilte, slik at han kunne vise meg. 

Dess-piccolo! Jeg spilte piccolo et helt år 

før jeg kom inn i korpset og fikk fløyta.

5 For et privilegium å få jobbe med  

Cikadene!

Jeg tenker ofte tilbake på telefonsamta-

len jeg fikk fra Christian våren 2003. Jeg 

hadde to barn på 1 år og 4 år og husbyg-

gingen i Son gikk mot slutten. Det var 

kaos i hverdagen og innstuderinger av 

samtidsmusikk var ikke øverst på prio-

riteringslista. Telefonen ringte. Jeg var i 

loftstua, i malerklær. Mannen min tok te-

lefonen og fortalte at CHRISTIAN EGGEN 

RINGTE!! Stresset måtte jeg finne noe 

å tørke av hendene på. Jeg måtte sette 

meg ned. Hadde jeg lyst til å være med i 

(selveste!) Cikada? 

Jeg er utrolig takknemlig for at jeg får 

spille og leke og le og jobbe og lære så 

mye på hvert eneste prosjekt! 

TORUN

1 I 1989 har jeg nettopp lært å sykle, 

plystre, og knytte egne skolisser, og jeg 

lurer på om det finnes en sprøyte av noe 

slag som kan hindre meg i å bli eldre, for 

jeg synes å være 6 år er det beste som 

finnes!

2 Ja. Ikke mere å si om den saken.

3 Har egentlig ingen superhelter, men 

å ha vinger å kunne fly må være heftig!

4 Jeg begynte 7 år gammel å spille, og 

cello var mitt første instrument.

5 Huddersfieldfestivalen når vi spilte 

‘The Hearts Ear’ av Liza Lim er et særlig 

fint Cikada-minne for meg. Ellers så må 

jeg si at å spille konsert med den gjengen 

er alltid spesielt. Det skjer noe hver gang.

MUSIKERNEMUSIKERNE

MAGNUS

1 I 1989 jobbade jag i kork.

2 Ja.

3 Tror inte på hjältar,  

 men på Christian Eggen.

4 6 år, trumpet.

5 Magnus Lindbergs ‘UR’.

6 Cikada är ett bra band!

BJØRN

1 I 1989 spiller jeg i Cikada duo/Oslo 

Sinfonietta og frilanser rundt omkring i 

landets orkester, mest KORK og Operaen. 

Altså, som nå. Ellers møtte jeg min kone 

Randi i 1989, et fantastisk år for meg altså!

4 Jeg startet med kakebokser i 3-års 

alderen, og det er ikke så lenge siden jeg 

spilte på det i Cikada også. Så ikke så stor 

utvikling der altså.

5 Mange! Men husker godt den kon-

serten på verdensmusikkdagene i Mexico 

1993. Alt gikk galt på prøven, manglet in-

strumenter, disketter, sampler, marimba. 

Fikk alt på plass noen få minutter før vi 

ble kastet ut, og publikum kom inn. Kon-

serten var helt fantastisk. Syns også de 

konsertene vi hadde i Donaueschingen i 

høst 2018 var veldig stort.

6 Det er i Cikada jeg har lært mest an-

gående det å spille. Ikke minst på grunn 

av vår FANTASTISKE dirigent. Og det å 

ha topp musikere og herlige mennesker 

rundt seg. (Og en lærer så mange nye  

vitser)
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ROLF

1 I 1989 gikk jeg i åttende klasse på 

Kyrkjekrinsen skule litt nord for Ber-

gen. Jeg husker hvite tennissokker og 

lyse dongeribukser som vi brettet opp, 

innover, og festet med neongrønne og 

rosa binders. På walkman’en og på veg-

gene på gutterommet hadde jeg Wham, 

Samantha Fox og Michael Jackson. Jeg 

spilte i Li skolekorps, og i ‘89 ble jeg på en 

måte oppdaget som klarinettist for første 

gang: på korps-sommerkurs fikk jeg mine 

første spilletimer med en «ordentlig kla-

rinettist» og sammen med han oppdaget 

jeg antagelig et talent. Eller... Han syntes 

det var stas at jeg kunne spille veldig 

sterkt og fort. Så det fortsatte jeg med. 

Den opplevelsen gjorde at jeg bestemte 

meg for å ta jevnlige spilletimer og jeg 

fikk min første spillelærer (av totalt bare 

to). Jeg gikk til Mogens Leikvoll fra ‘89 til 

‘94, da jeg begynte på musikkhøgskolen.

3 Noen år før dette var jeg ivrig leser 

av Kaptein Miki og medlem av Fantomet-

klubben, men vet ikke om jeg ville vært 

noen av disse heltene. Kvalitetene med 

begge var at de var høflige, pene, samvit-

tighetsfulle og fullstendig briljante i alt de 

gjorde, men litt klønete sosialt. De ope-

rerte i det stille uten å få mye heder og 

ære. Fantomet var kanskje litt humørløs, 

men herlig mystisk. Og begge var kjekke 

og sjarmerende, om enn på vidt forskjelli-

ge måter. Jeg kjenner meg fortsatt igjen i 

alt dette!

4 Enda noen år tidligere (ni år gammel) 

ble jeg lurt til å begynne i korpset. Beste-

kompis Fredrik og meg var enige om at 

korps var for jenter og at vår fremtid lå 

i fotballen. Vi fikk mye seinere, nærmere 

russetiden, rede på at våre foreldre had-

de gått sammen og lurt oss med «jam-

men Fredrik skal jo begynne i korpset» 

og omvendt. Vi ønsket oss begge å spille 

kornett, men grunnet stor rekruttering og 

mangel på instrumenter, måtte jeg starte 

på en sur gammel klarinett som lå i et kott 

hjemme hos oss. Jeg var sikkert en flink 

nybegynner, men korpset var kun en so-

sial greie. Det er et morsomt sammentreff 

at jeg husker en slags første selvbevisst-

het som klarinettist, på korpskurs mange 

år senere, det samme året som Cikada ble 

startet.
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Unfolded, as it were  

er bestilt av Cikada  

med støtte fra Kulturrådet.

Seven Afterimages  

– London 1985  

er bestilt av Cikada med støtte fra  

Det norske komponistfond.

Det blå båndet  

er bestilt av Fortellerfestivalen 

 med støtte fra Kulturrådet.

Large Bird Mask  

er bestilt av Cikada  

med støtte fra Kulturrådet.

Hinterland Archives  

er bestilt av Cikada  

med støtte fra Kulturrådet.

KENNETH

1 Jag är freelance musiker. Har precis 

avslutat musikhögskola och andra musik-

studier. Spelar ‘Kontakte’ av Stockhausen 

med Björn Rabben.

2 Jag är väl en. 

3 Problemet är att dom är så styggt 

klädda. Det måste bli Wonderwoman och 

Lan Marie Berg.

4 Jag började lite med elbas var 17 år. 

spelade lite med vänner. Sparkad över på 

piano av samma vänner.

5 Mexico City på 90-talet efter en lång 

USA-turne / ‘Kontakte’, Stockhausen i 

Oslo / Wallins pianokonsert i Donaues-

chingen 2018.

6 Säger med Jens Book Jensen: «Det 

är lov å være blid.»
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