
Hildegunn Øiseth  Stillness

Hildegunn Øiseth spelar på hornet som aldri renn tomt, distinkt og med personleg eim som 
får både uprøvde og klassiske refreng til dirre som nyskapte. Etter mange år med hornet som 
reisefølge i Afrika, Asia og Midtausten kjem ho heim og let trompeten lyde leikande frigjort. 
Ei sann oppkomme i det kosmopolitiske tonelandskapet.

Stillness er ei samling låtar der Hildegunn Øiseth og hennar utvalde musikarar Mats Eilertsen, 
Thomas Strønen, Eyolf Dale og Torbjørn Dyrud vågar å vise seg frå si mest sårbare side, som duo, 
som trio og kvartett. Hymn to the Stillness, Circle, Balance og andre tindrande øyeblikk i eit 
studio som har fanga opp kvart einaste skjelvande pust. Det går opp for oss at dette høyrer til 
mellom dei sjeldne stundene vi kallar openberring.

Ivar Orvedal

Etter utdannelsen på Ingesunds Musikhögskola ble Hildegunn Øiseth ansatt i Bohuslän Big Band. 
Hun turnerte med dem hele 90-tallet, samtidig som hun utviklet sitt eget uttrykk ved hjelp av 
elektroniske effekter.
Lengselen etter å utforske ulike kulturer førte henne senere til et frilansliv i sørlige Afrika. 
Videre har hennes reiser i Asia og Midtøsten med norske tradisjonsinstrumenter som bukkehorn 
og neverlur i bagasjen vært en stor inspirasjonskilde de senere år.
Hildegunn turnerer nå mest i Norge, og er ofte å høre i Trondheim jazzorkester.
Hun har bidratt på mange andre artisters utgivelser, men i 2009 ga hun ut en bukkehornplate 
med egen musikk; ”Hildring”.
Jan Erik Kongshaug i Rainbow studio har lenge etterlyst en soloplate med Hildegunns 
trompetspill og var en aktiv fødselshjelper for dette bandet og denne plata.
 
Hildegunn Øiseth trompet
Eyolf Dale  piano
Torbjørn Dyrud  piano
Mats Eilertsen  bass
Thomas Strønen   trommer
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1   Hymn to the Stillness 3.00
2   Ambrosia 4.07
3   Wall View 4.39
4   Circle 4.27
5   Balance 4.50
     Pending  1.06
     Extremely Awake  0.46
     In Limbo  2.58
6   Grand 4.45
7   Homage 4.27
8   Enamor 4.30
9   Michael Collins 7.40

Total Time: 42.44

Hildegunn Øiseth  trumpet
Eyolf Dale  piano on tracks 2,3,6,8
Torbjørn Dyrud  piano on tracks 1,4,7,9
Mats Eilertsen  bass
Thomas Strønen  drums
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able sides, as duo, as trio and 
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