festivalprogram

Velkommen til Trondheim World Music Festival

Dette er femte året Transform arrangeres og i år har vi fått oss nye briller. Nå ser vi mye bedre
ut. Transform ’09 hilser Ole Kristian Lundereng som var leder siden 2005, og som i fjor overrakte festivalen til Anne Fossen når Transform ble vedtatt at skulle tas ut av kommunal styre og
gis til folket. Anne er folket. Transform sier: ”Takk” til alle våre samarbeidspartnere; “Supertakk” til Eivind Hanssen som i 2005 dro i gang World Music Festival, og tíl Birgtte Aspen for
Barnas Transform. ..men; “Superduper takk” til alle de frivillige... og deres familier.
Liste over øvrige spesifiserte takker finnes på:
					

www.transform.no

Propagandaminister: Yngvar Dundervik

Yntervju: Et ord med Festivalsjefen
Yngvar: Anne, du er jo helt sjef! Hva føler du?
Anne: Eh, jo takk, selv om det å være sjef er nå mer slit enn sjef, men la oss nå være enige
om at det høres bra ut og Ikke minst at mine følelser varierer fra dag til dag. Vel, nå føler jeg
at Transform endelig har fått fotfeste i byen. Du vet, vi har de tidligere årene vært en nisje på
siden av det som er mainstream. Vi ser nå med nye briller og ting ser bedre ut. Derfor har vi
vedtatt at fra nå av skal Transform være en mainstream nisje.
Yngvar: Vi blir forhåpentligvis ikke en sånn.. julenisje?
Anne: Det var en morsom kommentar.
Yngvar: Men ta og fortell oss, du som er sjef, hva er Transform egentlig? En jazzkonsert, en
barnehage, eller en ISFIT som ikke er på Studentersamfundet?
Anne: Ooh, godt at du spør. Jo, altså.. Transform er alt det på en gang, og vi har en profil som
dekker alt. Samtidig har vi i ansvar å forsvare mandater gitt av våre partnere. I år som i fjor er Kulturrådet vår største og viktigste partner og i deres
brev står det at: ”Trondheim World Music Festival
skal presentere musikk av beste kvalitet som ellers
ikke er godt synlig i byens øvrige kulturfora.” I dette
ligger det underforstått hva begrepet world music
betyr, altså all musikk som ikke faller inn under
kategoriene vestlig popmusikk, klassisk musikk,
jazz, hip-hop, country og rock. Jeg er altså ansvarlig
for å vekte dette kravet mot samfunnets, kommunens, næringslivets og ikke minst publikumskrav, og
de tilfellene der de overlapper hverandre så blir jeg
veldig glad.
Yngvar: Dette ble jo mer enn ett ord med festivalsjefen.
Anne: Det var du som spurte.

Promodagen :: Lørdag 31 okt
FAMILIEN kl 21.30

Gratis på FAMILIEN for alle som har hørt om TRANSFORM.
Til denne fantastiske festen har vi planlagt å rigge opp til en fantastisk stemning med masse
fantastiske detaljer for å imponere våre fantastiske gjester og flørte med alle fantastiske journalister slik at dere kommer på og skryter masse om vår festival som starter 4 dager senere.
Med hjelp av ”What’s Going On?” konsert og turnéarrangør legger vi opp til gratiskonsert
denne lørdagen og henter inn intet mindre enn U.D.I. Orkesteret, som vant fjorårets, altså
2008 debutartistpris og ble av Oslo World Music Festival og Jungeltelegrafen NRK P2, kåret til
Norges beste nye world music band. U.D.I. aka Under Dogs International spilte på Transform
for 2 år siden da det enda hette for Storås Utested og nå kommer de tilbake for å løfte taket, og
skumme fløten fra Familien!
I forkant vises filmen ”Mostar United”, til minne om vår gode venn og co/regissøren Nenad
Orucevic som gikk bort for akkurat ett år siden. Filmen gjestet Amsterdam og Sarajevo Film
festivaler tidligere i år. Den vil bli vist på ISAK.

Yntervju: Laksh Namh Namh fra Himayaya
Yngvar: Laksh Namh Namh fra Himayaya.. Du har viet ditt liv til synging og til
Transformfestivalen, men tidligere var du munk. Hvordan ble det så?
Laksh: Du skal ikke la deg overraske, du Yngvar. En syngende munk er da ikke et uvanlig
fenomen hos oss. Jeg driver i tillegg med forskjellige typer kampsport og gjeting. Det var når
Eivind Hanssen fra FARK klatra på toppen av Himayaya på kommunal budsjett at han overtalte
meg til å bli med ned og synge for Transform. Det har godt greit så langt, ting funker, men jeg
føler meg fortsatt utrygg på mikrofonen, den er liksom helt malplassert.
Yngvar: Hva? Laksh, vi hører ingenting?
Laksh: Det ser ut som om kabelen min er kuttet?
Yngvar: Hva?

Åpningsdagen :: Onsdag 4 nov

Den nysgjerrige dagen :: Torsdag 5 nov

Åpningsdag m/ progressive rytmer, ville soloer og afrobeat

Lett blanding, mye handling, litt forvandling

Transform åpner Dokkhuset i år med avanserte rytmer og ville solopartier og slipper først ut
Trondheims egne Bengalo (Fossen, Pavlovic, Lewin, Kleppen, Haug) som har vært fast inventar
på Bakklandet siden Bakklandet sist ble reparert. I år har Bengalo turnèrt mye på Balkan, og vil
nok rekke å overrekke oss den ekte feelingen før trondheimsværet vasker den ut. Med en av
Norges beste trekkspillere på laget, som for øvrig nylig har blitt valgt til ”Årets fylkeskunstner
2010”, serverer Bengalo en herlig sofistikert blanding av tradisjonell Romanimusikk, jazz og rock.

Etter tirsdag er torsdag den ytterst identitetsløse dagen i uka og ingenting er mer passende enn
å definere det udefinerbare på akkurat en slik dag. Tenk om det i tillegg regner ute!

DOKKHUSET og FAMILIEN kl 21.30

Ellers trenger ikke Farmers Market så mye introduksjon
da de siden debutalbumet Speed/Balkan/Boggie fra
1995 har i Norge holdt definisjonen av begrepet musikalsk
virtuositet. Vi vil derimot påpeke at frijazz kvintetten ble
dannet i Trondheim for 18 år siden, og orienterte seg da
spesielt mot bulgarsk folkemusikk. Da de i tillegg har en
veldig original form for humor som kommer til utrykk i
deres liveopptreden, så føler vi å kunne betrakte dem både
som våre små og som verdens kuleste norske band. ..eller
kanskje Norges kuleste verdensband, alt ettersom. Nylig ute
med ”Surfin’ USSR” albumet som fikk bare sekser på sekser
og som vant Spellemannsprisen ’08.
Dette blir utvilsomt en fantastisk prog-rock aften, bare uten
El-gitar og gærn-tenor.
Til Familien henter vi i år musikk fra sør fra nord. Man kan også si at vi fra nord henter musikk
fra sør. Dette betyr i praksis at afrobeatgeniene fra Northern Star Groove Alliance kommer
egentlig fra Lofoten for å tilby et fristed for mennesker med underskudd på medmenneskelighet og varme. Og in fact, akkurat hva vi trenger her nede i november er, siterer: ”en solid
dose av afrobeat, funk og reggae, som genererer slik positiv energi at det setter vår
innesluttethet, angst og norsk dansestivhet ut
av spill”.
N.S.G.A. på Familien lover med de beste
referanser å fikse på oss, og ikke minst ville en
slik rytmisk sprøyte som inviterer til ustiv dans
sannsynligvis vært midt i blinken i etterkant
av en danseforestilling. Men, den er flyttet
til lørdag. Da vil søstrene fra dansegruppen
Amazonas danse på ISAK en spennende performance. Den heter ”Libertade Am I what I am”
(av Aspen, Fredtheim, Eduardo Agni)

DOKKHUSET og FAMILIEN kl 20.00 + kl 21.00 + kl 22.00

Verdensmusikk er nå et slikt fenomen at det er en sjanger som består av mange sjangre, og
i kveld kan den nysgjerrige fryde seg over blandinger. På Dokkhuset kl 20.00 improviserer
Bárut (Ante Mikkel Gaup, Asbjørn Bersson, Audun Eriksen, Martin Smidt) fram abstrakte
lydmalerier ut av samiske urutrykk og moderne lydbilder og skaper ulike joiker, som hver for
seg representerer en historie fra den samiske tradisjonen. Bárut er samisk for bølge. Joik, perk,
gitar og digeridoo..
Etter dette, en spesialbestilling til Transform, vårt hjertebarn og festivalsjefens anbefaling,
spiller orkesteret Amefrica, Dette betyr på spansk: ”Amerika, men Afrika”. Når man slår sam
men de to kontinentene er de større enn Sameland. I dette 7-mannsokesteret har Tito Guevarra imponert med å ha fått til å samle sammen disse fantastiske musikere fra Ecuador, SørAfrika, Mosambique og Norge, (Zwai Mbula, Melita Halvorsen, Edson Perca Palacios, Larri
Hernandez, Torbjørn Sandvik, Torkild Sandnes) og vil i kveld legge opp til et rytmisk fyrverkeri.
På Familien er det igjen mindre stivt der det kjøres dobbeltfest med sambagrønsj og polkapønsj. Lady Moscow, en bunke med stort sett gutter fra
Oslo, selv om man skulle tro at hun er fra Moskva,
spiller grovt østifisert vodkajazz. Dette høres minst
like forvirrende ut som The Daily Hum, kveldens
andre dropsblanding. The Daily Hums innledning
høres ut som starten på en spennende anekdote:
”Italiener, nederlender, tysker og svenske møtte fire
trøndere på Svartlamoen og…”. De pakka sammen et
åttemannsorkester, ga det et navn som godt passer
denne starten og nå er de her. Slike prosjekter som
disse to er en fryd for renvaskede musikkentusiaster,
og jeg ser meg allerede entre Familien i kveld med
min daglige ”humm...?”

Yntervju: Trommeslager i Transform,
Yashta Bamhoyati
Yngvar: Velkommen ønsker vi hit i kveld til trommeslageren Yashta Bamhoyati. Yashta, vi ser at
du går i burka, men ellers vet vi veldig lite om deg.
Yashta: Det overrasker meg at du og Yngvar fokuserer nettopp på det og tar det opp som det
viktigste i beskrivelsen av min person. Selv så prøver jeg fortsatt å venne meg til faktumet at
folk driver og snur seg etter meg nettopp fordi jeg går i burka, når jeg utgangspunktet har på
burka for at de ikke skal gjøre det. Jeg forstår at dere nordmenn finner det spennende og liker
å kommentere det, men det har seg nå slik at Norge er veldig langt fra resten av verden og her i
burkaen føler jeg meg litegrand hjemme.
Yngvar: Har du noe mer å si om deg selv som ikke angår burkaen?
Yashta: Ja, men du vil sannsynligvis ikke finne det interessant å skrive om.

31.okt PROMODAG 3.nov TIRSDAG

4. nov. ÅPNINGSDAG 5.nov NYSGJERRIGDAG 6.nov DANSEDAG

7.nov PARTYDAG

7.nov BARNEDAG

*16.00
“Mostar United”
Filmvisning
* 22.00
Promoparty med
U.D.I.
= (GRATIS!)

* 21.30
Bengalo
+ Farmers Market
=(200,-/175,-)
*21.30
Northern Star
Groove Alliance
=(100,-/80,-)

* 17.00
No Border
Orchestra
=(GRATIS!)
* 21.00
Los Horribles
+2/3 Harakiri
=(GRATIS!)
* 21.30
Gode Ord Dør Sist
=(GRATIS!)
*22.30
Mambo
Compañeros
=(100,-/80,-)
*22.00
Ras Nas
+ Macka B & the
Ragga Roots Band
= (200,-/175,-)
*23.00
Balkan Beats m
Rakija
+DJ ET
=(100,-/80,-)

*10.00
Ali Babba og Lille
Lam
=(GRATIS!)
*10.00
Barnas
TRANSFORM SKKB
=(GRATIS!)
* 10.30
Barnas TRANSFORM
Ringve
=(GRATIS!)
* 11.00
Musikkmanesjens
Teater
=(GRATIS!)
*12.30
Ngoma Teater
med Pindia
=(GRATIS!)
* 14.15
Drømmer i
sjette klasse
=(GRATIS!)
* 21.30
UNG Transform på
ISAK
=(GRATIS!)
*20.00
Liberdade
+ Eduardo Agni
=(GRATIS)

* 18.00
Cafe NordSør
=(GRATIS)
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*20.00
Bárut
=(100,-/75,-)
* 21.30
Lady Moscow
+ The Daily Hum
=(100,-/80,-)
*22.00
Amefrica
=(150,-/125,-)

*18.00
Tangokurs
=(GRATIS!)
* 19.00
Flamencovorspiel
=(GRATIS!)
*21.00
Mederos y Poveda
= (300,-/275,-)
*21.30
Mayagueson
+ James Chillton
=(100,-/80,-)

Dansedagen :: Fredag 6 nov

Partydagen :: Lørdag 7 nov

Danseaften med tango, flamenco, salsa og afrikan beats

Klimaksnatta med en reggaelegende, med mambo og Balkan Beats
(og.. følg med nå.. GRATIS kvalitetskonsert)

DOKKHUSET og FAMILIEN kl 18.00 + kl 21.00 + kl 22.30

Transform er veeldig stolt av i kveld å kunne presentere prosjektet DIALOGOS med hjelp fra
Rikskonsertene. Årets headliner er en musikalsk dialog mellom to av de mest dramatiske
musikksjangre, tango og flamenco, og da sammensatt av verdens ledende musikere innen disse,
Rodolfo Mederos og Miguel Poveda. Med seg har
de et av Argentinas beste tangoorkestre og de formidable argentinske tangodanserne Gabriel Angio og
Natalia Games. Med en fot i tangoen og en i flamencoen utforsker de møtet mellom rytmer og formasjoner, mellom tradisjon og modernitet. Noen ganger
formuleres melodien av ett enkelt instrument, andre
ganger av en trio eller av fullt 13-mannsorkester. 13?
Et uheldig tall, men desto mer ubalansert. Draaaaamatisk: ”Tam, da ram dam, ta da, da ram tam..”
Og, for å feire en slik begivenhet er det i tillegg
ordnet med oppvarming i forkant, da med kræsjkurs i
argentinsk tango på Dokkhuset med Trondheim
Tangoklubb og flamencovorspiel på Bær&Bar med
Handegaard og Lundberg fra
FlamenCompaniet. For mere tangokurs, er det Tango-nachpiel på Frimurerlosjen etter
konserten. Uansett er de fleste av oss tilbake på Bær&Bar fordi Bær&Bar transformer ned
prisene på mat og drikke til alle med billett eller pass.
For de som er redd for at denne aftenen skal ende for dramatisk, er der masse lystig salsa og
afrikanske rytmer på Familien. Mayagueson er Trondheims største salsaorkestere som spiller
ren energi og garanterer svette, tårer og løpende CO2 forurensing fra dansgulvet. De har finpusset sine guaguancos, guarachas, bombas, merengues, og øvrige salsa versjoner av tradisjonell Latin-amerikansk musikk, men de lurer alltid med en cha-cha-cha klar til kamp. Senere, og
fortsatt dansbart, kommer atter en lokal stjerne med nyutgitt plate. James Chilltons musikalske
karriere startet i Liberia og etter å ha livnært seg som bassist og keyboardist med bl.a Tiken Jah
Fakoly og Fadal Dey (afrikanske reggaestjerner), kom han til Trondheim i 2004 og dannet snart
sitt eget band.

Yntervju: Kjære søster Aime Meni Maria

Yngvar: Søster Aime Meni Maria av den katolske Maracas-ordenen. Dere er kjent for å bruke
”rumba shakers” til forskjellig i bønn og seremonier.
Aime: Det stemmer godt. Selv valgte jeg et rolig og tilbaketrukket liv allerede som 16åring,
men da i retning av spesialisering innenfor bruk av ”rumba shakers”. Etter 4 års med utdanning
og forskning innenfor rytmer, blir vi utplassert forskjellige steder i verden for å formidle vårt
budskap. Jeg ble da utplassert i Trondheim og har vært tilknyttet FARK de siste tre årene.
Yngvar: Hyggelig å ha deg med på laget. Trives du i Norge?
Aime: Det er litt kaldt da.

DOKKHUSET, FAMILIEN, BLÆST, OLAVS PUB kl 17.00 + kl 20.00 + kl 22.00 + kl 24.00

På Dokkhuset dukker det i kveld opp to reggaestorheter, en levende legende fra Storbritannia,
og en Tanzanian Devil fra Oslo. Macka B har holdt på i over 30 år og følges for tiden opp av
The Roots Ragga Band og beærer oss med sitt besøk på Dokkhuset. Ras Nas som, logisk nok
for en poet, har en grad i juss fra 1984 ved University of Dar-es-Salaam, fikk susende oppsving
etter sin siste plate, som heter ”Dar-es-Salaam”, og som får seksere der den snur seg.
Men, en stund før chillout-natten starter, byr vi på vårt nye konsept: festivalens GRATIS
KVALITETSKONSERT. Klokka 17.00 på Dokkhuset spiller No Border Orchestra. Der navnet
kan tolkes etnisk og geografisk, vil den våkne lytter legge merke til at referansen høyst er av
musikalsk karakter. Etter en idé av ”Årets fylkeskunstner 2010” Jovan Pavlovic, har et orkester
med en imponerende besetning (Ralchev, Willassen, Koløen, Bakke, Engen, Devold, Norbakken, Halmrast, Pavlovic) blitt satt sammen og presenterer oss et vellykket forskningsprosjekt.
På Familien spiller familien dansbare spanske sigøynerrytmer med hjemlig innlevelse. Husbandet Los Horribles (Palomino, Sundli, Petito, Hovdal) er et passe ferskt resultat av en jamsession
mellom Palominos Spania-nostalgi og Sundlis kreative uro og er Familiens siste vellykkede
nyskapning. Godt passende gjør 2/3 Harakiri (Tourrenc, Zahl) litt av det samme og blåser
opp gamle minner fra tidene når duoen i en årrekke spilte gamle franske slagere i Barcelonas
gater. Mambo Compañeros (Fernandez, Medina, Kolve, Huuse, Andresen, Sandnes, Søreng,
Forsberg) spiller på Olavs Pub kl 22.00. Til dette trenger vi vel ikke si mer enn: ”Leeeet’s mamboooo!”
Ut i småtimene er det Rakija (Radovanovic, Fjeldbo, Dragisic,
Banjeglav, Thoma, Tømmervok, Dahle), som avslutter årets
Transform med BALKAN BEATS FÆST på BLÆST. Rakija er i finalekampen om ”Debutartist 2009” NRKtittelen, som åpner Oslo World Music
Festival, 4.nov i år. Rakija har ellers de
tre siste årene turnert Norge rundt og
fått etablert seg som et av Norges
ledende innen Balkanparty unza
unza og skal i kveld sammen med
DJ ET skape bryllupstemning på
Transform. OBS: Det er ikke lov å
knuse glass.

Yntervju: Yanko Rakija
Yngvar: Hei Yanko, går det bra?
Yanko: Slapp av Yngvar, jeg har full kontroll!

Barnedagen og UNGdagen :: Lørdag 7 nov
Ringve + Svartlamon Kunst og Kultur Barnehage kl 10.00 -15.00 + ISAK
kl 13.00-23.00
Barnas Transform (Gratis)
Andre året på rad arrangerer lillefestivalsjef Birgitte Aspen en gratis barnekulturfestival. I fjor
var dette en stor suksess. Kanskje fordi det var gratis. Kanskje fordi det er masse barn i byen.
Kanskje fordi det var bra. Uansett har Birgitte utvidet kraftig i år.
Ali Babba og Lille Lam (Dundervik, Grytdal, Asheim) åpner dagen på Svartlamoen kunst og
kulturbarnehage kl 10.00. Babba, den midterste av de tre, synger om sin barndom på asylmottaket og trenger sårt å lære seg bedre norsk og flere norske barnesanger. Etter dette er det full
rulle fra med: barneyoga med Elin Øvertveit, kreativitetsworkshop med Peter Sutton, ansiktmaling med Kristin Nordsærther, og dans med Live Strugstad, og akkurat når vi er slitne nok til
å løpe rundt mer, så får vi satt oss ned og slappe av til Pindia fra Ngoma Teater. Alle inntekter
fra kafédrift går forresten til ”The Princess School” i Kampala, Uganda.
På Ringve Museum åpner bandet Greenspot fra Trondheim musikk og kulturskole kl 10.30 med
Irsk folkemusikk mens vi gjør oss klar til Musikkmanesjens teater ”Du Fugl
på himmel blå” med Nora Kulseth. Nora har allerede holdt på i mange år
på Ila og Musikkmanesjen er omsider blitt et av Trondheims varemerker.
Klokka 11.40 er det full rulle her og visst med: Sirkus og Teater Workshop,
og djembekurs med Flan Adolphe Gueu, og ”Inn i musikkmanesjens verden” med Nora Kulseth, og kurs i capoeira med Grupo União na Capoeira
Trondheim. Får håpe at vi har lært noe etter alle disse kursene.
Etterpå får vi en ordentlig Capoeira forestilling - en blanding mellom dans,
musikk, akrobatikk og lek. For den som ikke vet det så.. capoeira er veldig
slitsomt. Den som ikke blir utslitt av alt dette bør melde seg til Olympiske
Leker, men jeg tror nok at noen kommer til å sove godt i kveld.
På Ringve avsluttes dagen med en drømmende teaterforestilling som heter
”Drømmer i 6. Klasse”. med 6. klasse fra Ila Skole og Roar Kjølv Jensen. Dette stykket er årets
storsatsning for Transform og kokkens anbefaling. Regissør, skuespiller og komponist Roar Kjølv
Jenssen står blant annet bak suksessen “Hjortefot og Kristiansen”.

UNG Transform
På ISAK er det kurs på kurs i rap, låtskriving, DJing og studioprod kl 13.00-18.00. Fra 18.00 er
det konserter, show og dans som kulminerer mot den show med et kjent band som fremfører
raskt uttalte ord etter hverandre til en tung rytme i bakgrunnen. altså, G.O.D.S. (Gode Ord Dør
Sist) kommer.
Mer om alt sammen på www.transform.no

Yntervju: Velkommen skal du være DJ Moshe Walla
Yngvar: DJ Rabbi Moshe Walla, på hvilket tidspunkt i karrieren har du valgt å vie din religiøse
virke i retning Transform.
Moshe: Nei, jo, det var i løpet av tammuz for noen år tilbake at jeg stakk innom Balkan Beats
Aften på Blæst og møtte DJ ET, og da kjente jeg grooven, ææh, kallet.. styre meg mot miksebordet. I lufta oste det av moderne klezmervarianter og jeg anså hvordan det var mest naturlig
å formidle Guds budskap samtidig som jeg kunne utvikle min kunstneriske side. Ved min første
scratch kjente jeg Mitzva styre mine fingre, og jeg så verden gjennom nye briller.
Yngvar: Hva med hatten?
Moshe: Den tar jeg ikke av, nei.
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