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Røa Musikkfestuker 2013

Opplevelse!

Med tittelen Opplevelse! arrangeres
Røa Musikkfestuker for niende år på rad.
Røa kulturkirke inviterer til hele
9 konserter, 3 gudstjenester og 1 forestilling
gjennom to uker fra søndag 20. oktober
til søndag 3. november.

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2013
Søndag 20. okt. kl. 11.00: GUDSTJENESTE
			Røa kirkes jentekor
			Olav Morten Wang, dirigent
			Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
		kl. 18.00: ÅPNINGSKONSERT
			RØA MUSIKKFESTUKER 2013
Entré
			kr. 250 Brahms: Ein deutsches Requiem
30)
			 (2
Sølvguttene, Røa kirkes kammerkor
			Musikere fra Oslo-Filharmonien
			
Katharina Frogner Kockum, sopran
			
Haakon Hille Hustad, bass
			Fredrik Otterstad, dirigent

Søndag 27. okt. kl. 11.00: GUDSTJENESTE
		
Kristin Janset, blokkfløyte
		
Olav Morten Wang, orgel
kl. 18.00: KORKONSERT
			
SONG - Uranienborg vokalensemble
			
Elisabeth Holte, dirigent
Entré
			
Gjermund Larsen, fiolin
kr. 150
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I 2012 feiret Uranienborg 			
Vokalensemble sitt 10-årsjubileum. Før
sommeren kom koret med sin nye plate
”SONG”. Med seg på denne konserten har
de Gjermund Larsen som har vunnet 		
Spellemannprisen tre ganger.

Onsdag 30. okt. kl. 19.30: OPERAKVELD
			Høydepunkter fra operalitteraturen
			
Reza Aghamir, piano
Entré
			
Nina Gravrok, sang
kr. 150)
(130
			
Fredrik Otterstad, sang
Tirsdag 22. okt. kl. 19.30: ORGELKONSERT
			 Entré Domkantor Karstein Askeland, Bergen
0
			 kr. 10 Verker av Bach, Reger, Guilmant
Onsdag 23. okt. kl. 18.00: FAMILIEKONSERT
			 Fri Huseby skolekor
			 entré Bogstad skolekor
			
Røa kirkes jentekor
			
Minivox
			
Røa kirkes kammerkor
			
Lystharmonikerne
			
Vise Versa
Fredag 25. okt. kl. 19.30: OPHELIA ORCHESTRA
			
Jazz, tango og ragtime
Entré
			kr. 200 Leder: Morten Gunnar Larsen
80)
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10 kjole og hvitt-kledte musikere spiller 		
			svingende musikk.

			
			

Reza har blant annet med seg solister fra
Den Norske Opera.

Fri
Fredag 1. nov.		 kl. 22.00: ORGELNATT
entré
			
Karstein Ærø, Vestre Aker
			
Petter Amundsen, Holmenkollen kapell
			
Kristoffer Myre Eng, Skøyen
			
Olav Morten Wang, Sørkedalen
			
Gunnar Petersen-Øverleir, Røa

Lørdag 2. nov.		 kl. 18.00: BABETTES GJESTEBUD
			
Thea Stabell, forteller
			
			
			
			
			
			

Entré
kr. 200

Babettes gjestebud er en av Karen 		
Blixens best kjente noveller.
Den handler om kunsten, livet 			
og et sjelesettende måltid. Forestillingen
hadde premiere på Nationaltheatret i 		
2010 og er nå kommet til Røa.

Søndag 3. nov. kl. 11.00: ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
			Røa kirkes kammerkor
			Olav Morten Wang, dirigent
			Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Lørdag 26. okt. fra kl. 11.00: BRUNCH
			
Serveres i kirkestuen
		kl. 12.00: BRUNCHKONSERT
			Ingeborg
Fimreite, fiolin
Kr. 100
			 inkl. h Katharina Frogner Kockum, sopran
brunc
			Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
Organist Gunnar gir en omvisning i orgelet etter
konsertene 22. og 26. oktober samt 1. november

Detaljert program finnes på www.musikkfest.net

		
kl. 18.00: ALLEHELGENSKONSERT
			
Fra jazz til klassisk
			
Tormod Åsgård, trompet
			
Freddy Bagge, saksofon
			
Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Entré
Kr. 150)
(130

Foto: Sølvguttene: Anne Liv Ekroll
Babettes Gjestebud: Gisle Bjørneby

Detaljert program finnes på www.musikkfest.net

