Olga Witte Organ Trio No 1 + 2 / udgivelsesdato 19.12.2021, digitalt og CD
Olga Witte Organ Trio No 1 + 2 indeholder to koncerter for orgeltrio. Organ Trio No 1 har
komponisten Olga Witte skrevet for pibeorgel, som hun selv betjener, og to basuner spillet af
Jens Kristian Bang og Jens Balder. Organ Trio No 2 er skrevet ud fra fortællingen om den
mægtige østjavanesiske heks, Calon Arang og er orkestreret for pibeorgel (Olga Witte) samt Anja
Nedremo på altsaxofon og Jacob Danielsen på tenorsaxofon.
Albummets musikalske grundelement er eksperimentel jazz, men Witte har i kompositionerne
anvendt strukturer, principper og praksisser fra balinesisk gamelan, som hun har lært og
internaliseret ved langvarige musiketnologiske feltarbejder på Bali i perioden 2005-2020. I
begge trioer arbejder hun med forskellige kompositoriske greb og rammer for improvisation.
”På albummet samler jeg flere dele af mig; mig som komponist, musiketnolog, jazzpianist og
kirkeorganist. Min forståelse af balinesisk gamelan bruger jeg i kompositionerne, og min
baggrund indenfor eksperimentel jazz er gennemgående, både i form af improvisation og lyde
uden for instrumenternes mest gængse brug. Blæserne er fantastiske improvisatorer, der giver
sig fuldt ud, Jacob, Balder og Jens med jazzbaggrund, mens Anja begår sig inden for den
moderne kompositionsmusik. Og så er der jo pibeorglet. Det er vidunderligt, hvad man kan
udtrykke på det instrument fra det milde til det helt vanvittigt vilde.”
Komponistens vision er at udvide lytterens horisont ved at føre denne ind i en verden, hvor
musikken inspireret af praksisser fra balinesisk gamelan. Med underlæggende strukturer fra en
for lytteren ukendt musik spillet på kendte instrumenter kan musikken åbne lytterens øre for nye
møder og muligheder, også når instrumenterne rækker ud, hvor lytteren ikke normalt færdes.
Musikken er optaget i Skt. Lukas Kirke, Aarhus, den 21. maj og 18. august 2021. Albummet er
optaget, mixet samt mastereret af Henrik Winther Hansen og produceret af Olga Witte.
Organ Trio No. 1: Please Crawl Out My Eyelid
1. Andantino
2. Rubato
3. Prestissimo
4. Andante Cantabile

Organ Trio No. 2: Calon Arang
5. Calon Arang Becomes Matah Gede and Gives Birth to Ratna
Menggali
6. Raja Erlangga
7. Empu Baradah
8. Evil Stalks the Land
9. Wedawati
10. Ratna Menggali’s Marriage, Theft of The Book of Spells, and
The Last Fight
11. Calon Arang Is Reborn, and the Wrath Grows
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