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For første gang er 
Sindre, Sivert og 
Ronen musikkanmel-
dere. Under Marked 
for Musikks årlige 
presentasjon av 30 
ulike produksjoner, 
skal elever fra Larvik 
gi ærlige tilbakemel-
dinger på hva de syns 
om scenekunsten. 
Nils-erik kvamme 
nils-erik.kvamme@op.no

– Vi må si sannheten om noen 
spør oss, sier Sindre Grimstad 
fra 9. klasse på Mellomhagen, 
utpekt til en av de mange mu-
sikkantennene som vil gi  delta-
kerne ærlige tilbakemeldinger 
om de ønsker det.

– Men det er jo litt gøy også å 
få lov å mene noe, legger han 
til. 

Sjansen fikk han allerede på 
åpningsdagen da pianist Jacob 
Nielsen fra Danmark som en av 
de første ut på Bølgens storsce-
ne, fikk oppgaven å trollbinde 
de unge tilskuerne. 

Og ifølge anmelderne, holdt 
han mål. Og vel så det.

– Dette var kjempebra. Det 
var så utrolig bra med videoene 
han viste mens han spilte. De 
passet perfekt inn, mente Ro-
nen Mayo som ble imponert 
over hvor mye tid den danske 
pianisten har brukt på å øve inn 
noen av stykkene.

– 300 timer! Det er sinnssykt.

snike inn kunnskap
– Dette var lærerikt og han var 
utrolig flink til å snike inn infor-
masjon om klassisk musikk. 
Hadde vi fått vite det i en vanlig 
musikktime, hadde vi aldri 
fulgt med, mente Sindre Grim-
stad og Sivert Lysnes. 

110 norske og utenlandske ar-
tister og nesten 200 represen-
tanter fra kulturhus, festivaler, 
DKS og biblioteker fra hele lan-
det inntar Larvik og Marked for 
Musikk.

Dette er åttende gangen lan-
dets største musikkmarked ar-
rangeres i larvik som et samar-
beid med Vestfold fylkeskom-
mune, Larvik kommune og 

Skoleelever er kritikere under Marked for Musikk

Unge, ærlige anmeldere

skryt: Jacob Nielsen fikk masse skryt av Ronen Maya, Sindre Grimstad og Sivert Lysnes. En konsert som de triller terningkast fem og seks for. 
 alle foto: nils-erik kvaMMe

Jacon nielsen: ga barn 
og unge en innføring i det 
musikalske språket ved hjelp 
av animasjonsfilmer og video. 
Forestillingen heter Jacobs 
pianokino. 

frykter fraMtida: 
Kulturdirektør i Vestfold, 
Arild Moen, frykter negative 
konsekvenser for både kvalitet 
og utvalg når Rikskonsertene er 
nedlagt.

Marked for Musikk. Og ordfø-
rer Rune Høiseth la ikke skjul 
på byens fortreffelighet også 
til denne typen arrangemen-
ter.

omdømmebygging
– Dette er omdømmebygging 
på sitt beste. Her er hele lan-
dets kulturarrangører til stede, 
og vi kan vise fram det beste av 
Larvik. Sliperiet, Kulturhuset 
og overnattingssteder i topp-
klasse. Dette er gode reklame 
også for økt tilflytting, mener 
Høiseth.

I tre dager varer denne vikti-
ge visningsarena for konserter 
spesifikt rettet mot barn og 
ungdom. Og i år er påmeldin-
gen både rekordstor og viktige-
re enn noen gang, ifølge Vest-
folds kulturdirektør, Arild 
Moen. 

rikskonsertene lagt ned
– i 2016 la Kulturdepartemen-
tet ned Rikskonsertene og eta-
blerte Kulturtanken som skal 
samordne alle kunstformer til 
skolene. Nå frykter Moen dette 
kan føre til et smalere utvalg av 

gode konserter tilpasset de yng-
ste.

– Rikskonsertene har vært 
musikkprodusentenes kompe-
tansesenter, og sørget for at 
Norge har et nettverk av produ-
senter i alle fylker. De har sørget 
for viktige møteplasser og ut-
vikling. De har, blant annet å 
starte opp Marked for Musikk i 

2010 i samarbeid med oss og 
Larvik kommune, sørget for 
visninger av gode konserter, 
slik at konsertarrangører over 
hele landet skal ha samme mu-
lighet for å kjenne til og sende 
ut kvalitet til sine barn og ung-
dommer på skoler, konserthus 
og festivaler, sier Moen. 

Nå er ansvaret for å produse-

re skolekonserter  flyttet til fyl-
kene og kommunene. Det kan 
få negative konsekvenser for 
både kvalitet og utvalg, frykter 
kulturdirektøren.

Gode produksjoner
– Det er ingen selvfølge at det 
finnes gode musikkproduksjo-
ner der ute. Noen må produse-
re de. Det er mye usikkerhet om 
hvordan dette skal gjennomfø-
res og finansieres. Men det er 
lett å se for seg at musikkpro-
duksjon for barn og ungdom 
kan bli en taper i trange kom-
munebudsjetter, for å si det litt 
enkelt. Gjennom Rikskonserte-
ne var Norge et fyrtårn på dette 
området. Vi etterlyser en nasjo-
nal strategi på hvordan vi skal 
sikre barn og ungdoms tilgang 
på gode konserter fremover, 
sier han.

I tillegg til 30 konserttilbud 
på de tre kommende dagene, 
legger også arrangøren opp til 
en paneldebatt rundt temaet 
Moen tar opp: Hvordan sikre at 
det produseres levende musikk 
av høy kvalitet for barn og unge 
også i framtida? 


