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De aller fleste forbinder vel
dennejoviale telemarkingen
med Fliklypa-lAten, nattradioen og som tonesetter til program om norsk natur.
SigmundGroven med munnspillet har blitt allemannseie
gjennom en 40 Ar lang karriere
som musiker, arrang/r og komponist.
Og det forteller at han slett
ikke er dArlig pd det han gj/r.

ilattasanger
Det er helt sikkert dArlig gjort
6 sovne pA konsert, men noe
sier meg at det ikke hadde gjort
si mye her.

Piano
ogmunnspill
i Kongsberg
kirke
For her er mye musikk som
passer godt i minuttene fgr
man kobler helt ut.
Parhesten hans Ivar Anton
Waagard later til i ha forstltt
Groven 100prosent.
Klav6r og munnspill er en
uvanlig blanding, men dette
funker.
Groven forteller at materialet
de spilte slndag ikke er stoff de
har for vane Agjore pA konsert,
men det var umulig d h6re.
Samspillet var aldeles utmerket.
Ilnne sAre munnspilltoner
sammen med dansendetangenter er fint d lytte til.
Men her er ogsAkrutt, tyngde

og fart.Groven besgkteKongsberg kirke og et publikum pi
om lag 80 tilh6rere sdndag
kveld. En gjeng med hovedvekt
av godt voksne og sv@rt lyttende publikummere.

Pl tur
Groven tok de med pA en rundtur i Edvard Griegs musikalske
verden og tok stikkveier til
komponister som Ravel, Debussy og Bartok som alle hadde et
godt gye til det Grieg bedrev
med folketonene hjemme pd
berget.
De drev med mye av det samme selv og noen av dem mener

Groven var direkte pdvirket av
nordmannen.

Rundtur
Tbren gikk til USA, Hellas og
Israel.
Han spilte den jpdiske tonen
"Hava Nagila> som ekstranummer til slutt.
Men f6r det hadde han rukket
A servere et par hjemlige folketoner.og noen av sine egne komposlsJoner.
Heldige var de som fikk med
seg dette.
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