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CHRISTIAN EGGEN OG CIKADA SPILLER 
SOMMERKONSERT I DRØBAK!
Cikada kommer til Drøbak med et bestillingsverk av Rolf Wallin, som fyller kirken med et «skumringskor» 
av samtids-kammermusikk inspirert av fuglesang.

Rolf Wallin & Kjetil Skøien: Large Bird Mask (2018, utdrag)
Drøbak Kirke,
3/7, kl. 12.00

Cikada
Christian Eggen – dirigent

Vi hører stadig oftere om dyrearter i ferd med å utryddes. Bestanden av mange av våre mest vanlige fu-
glearter er mer enn halvert de siste tiårene. Dette har fått Rolf Wallin og Kjetil Skøien til å spørre seg: Når vi 
utrydder fuglene, utrydder vi da samtidig det de symboliserer dypt inne i oss? Drømmen om å kunne fly, å 
kunne synge fritt og jublende, ja, selve drømmen om frihet?

Kanskje det er på tide å vise litt ydmykhet? I flere kulturer bruker sjamaner masker for å bli ett med dyre-
åndene. I stedet for masker bruker Cikadas musikere instrumentene sine for å ”bli fugler”. Musikken de 
spiller er utvunnet fra sangen til truede fuglearter, strukket ut i tid slik at også vi kan forstå dens komplek-
sitet. Og med tekster og koreografi beveger de seg inn i en større scenisk helhet med projiserte bilder og 
video som forteller historien om disse fantastiske skapningene og vårt sårbare forhold til dem.

Etter konserten vil det være en samtale med Drøbaks egen Christian Eggen og komponist Rolf Wallin.
Wallin er en av Nordens ledende komponister, med en rekke internasjonale fremføringer og bestillinger. 
Wallins musikalske bakgrunn spenner fra jazz, avantgarde rock og tidligmusikk til tradisjonell klassisk 
utdanning. Denne varierte bakgrunnen reflekteres i en eksepsjonelt mangefasettert verksliste som dekker 
en rekke kompositoriske tekniker: fra den absolutte musikken til teater- og installasjonsmusikk. Cikada har 
en rekke Wallin-stykker på repertoaret, flere av dem bestilt av Cikada.

www.cikada.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen!
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