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– En seier å bli nominert
Fred Jonny Berg gleder seg stort over
Grammynominasjonen til hans verk Flute Mystery, men forventer ikke statuett
til peishylla hjemme.
ESPEN JOHANSEN
94 15 51 29

SALTDAL: – Jeg forventer som
vanlig ingenting, sier han og presiserer at det er utgivelsen - ikke
han personlig - som er nominert.
Natt til onsdag, amerikansk tid,
kom nominasjonslista. I kategorien «Best surround sound album»
finner vi Flute Mystery. Men han
har visst en god stund at den var
blant de som var aktuelle for nominasjon.

Langt samarbeid
Komponisten fra Saltdal har jobbet tett med Morten Lindberg i
over ti år, og det er Lindberg Lyd
som har produsert Flute Mystery.
– Jeg er utrolig fornøyd med
Lindberg sitt kresne arbeid, sier
Berg.
Han har ikke hørt de andre nominerte, men mannen som er
svært opptatt av lyd og har jobbet mye med det, er fornøyd
med den naturlige klangen som
er på plata.
– Jeg kjenner meg igjen fra da
jeg fysisk sto i midten og dirigerte orkesteret, sier han.

God filmreklame
Etter at nyheten om Grammy-nominasjonen kom ut har han blitt
overlesset med gratulasjoner fra
fjern og nær. Selv gleder han seg
like mye over at dette er bra for
filmen Vicino alla Montagna, som
han nylig hadde premiere på.
– Flute Mystery er jo filmmusikk i den filmen. Men nok en

TAR DET PIANO. Fred Jonny Berg er glad for Grammy-nominasjonen, men forventer ikke at hans verk Flute Mystery skal vinne.

gang, det er plata som er nominert, ikke jeg, sier Berg småbeskjedent.
Under innspillingen var de ekstremt opptatte av nettopp lyden,
og Berg tar nominasjonen som
en bekreftelse på at de har lyktes.

Nye prosjekter
Nå gleder han seg til å komme i

gang med det han kaller noen
nyskapende forskningsprosjekter innenfor surround-lyden.
På Flute Mystery er det ekte
surround, på den måten at orkesteret er satt slik man hører det.
Dermed blir lyden for lytteren lik
den dirigenten, altså Berg, hørte
da han sto i midten.
– Det er gledelig at slikt blir
anerkjent, synes han.

Alt av rørleggertjenester
Ledig for
oppdrag
tlf. 94 120 120

– Er du spent, selv om du sier at
det er en seier å bli nominert?
– Jeg er fortsatt overrasket, selv
om det største sjokket har gitt
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seg. Men joda, det blir spennende, sier Berg.
espen.johansen@saltenposten.no

Vurderer Hollywood-tur
SALTDAL: Fred Jonny Berg vet
ikke om han vil være tilstede i
Staples Center i Los Angeles 31.
januar når Grammy-prisene deles ut.
– Jeg har litt lyst. Per i dag er
det ikke sikkert om det blir en
delegasjon som drar over. Det
kan bli tur dersom jeg finner det
formålstjenlig. Jeg er ingen mingler av natur, ler han.
Men han kan bli å finne blant
Beyoncé, Bruce Springsteen,
Lady GaGa og de andre stjernene.
– Det er et møtested også for
fagmiljøet, så kontakter kan helt

sikkert knyttes, mener Berg, men
tror samtidig at det kan være bra
å jobbe ufortrødent videre med
egne prosjekter.
– Har du en dress som passer til
anledningen?
– Ja, jeg tror det. Kjøpte en i forbindelse med et besøk i Washington i 2006, og jeg har ikke lagt på
meg siden da. Den passer nok,
smiler Berg og legger til at den
helt sikkert er stilig nok.
– Jeg vil si det er 50-50 om jeg
drar eller ikke, sier Fred Jonny
Berg.
espen.johansen@saltenposten.no

Leverandør av varmepumper fra:

Tror på Grammy-effekt
SALTDAL: En Grammy-nominasjon kan gi Fred Jonny Berg et
løft i platesalget. Han tror det vil
gi effekt på flere måter.
– Det ene er økt salg. Her tror
jeg det blir mest en langsiktig
greie. Det andre er at jeg får innpass i enda et marked, sier han.
Fra før er han inne på film og
musikk. Nå kommer også Hi-Fisegmentet.

– Det er mange som er store tilhengere av Hi-Fi, og er opptatt av
å være en motsats til mp3-kulturen. For dem er det viktig at
noen bruker mye penger på store produksjoner. Jeg blir stressa
sjøl hvis jeg hører ting som jeg
vet kunne hørtes bedre ut, sier
Fred Jonny Berg.
espen.johansen@saltenposten.no

