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Røa Musikkfestuker 2015

Tradisjon

Med tittelen Tradisjon arrangeres
Røa Musikkfestuker for 11. år på rad.
Røa kulturkirke inviterer til hele
11 konserter og 3 gudstjenester
gjennom to uker fra søndag 18. oktober
til søndag 1. november.

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2015
Entré

Søndag 18. okt. kl. 11.00: GUDSTJENESTE
			
Røa barne- og ungdomskor
			Olav Morten Wang, dirigent
			Tormod Åsgård, trompet
			Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Søndag 25. okt. kl. 18.00: MOZART: MESSE I C-DUR: 			
kr. 150 0
5
barn kr.
			ORGELMESSEN
			
Kor- og orkestermusikk av Mozart,
			
Knut Nystedt og Svein Møller
			
Liv Marie Hofseth, dirigent

		kl. 18.00: ÅPNINGSKONSERT
			RØA MUSIKKFESTUKER 2015
Entré
			Mozart: Kroningsmesse
kr. 200
			Røa kirkes kammerkor,
			Voksen kirkekor, Østerås Vocalis
			Musikere fra Oslo-Filharmonien
			
Katharina Frogner Kockum, sopran
			Erika Tordeus, alt
			
Nils Georg Haugland Nilsen, tenor
			
Haakon Hille Hustad, bass
			Olav Morten Wang, dirigent
Tirsdag 20. okt. kl. 19.30: ORGELKONSERT
			
Giampaolo Di Rosa, orgel

Entré
kr. 150

			
Giampaolo Di Rosa er en svært dyktig 		
			
musiker og en mester til å improvisere.
			
På konserten får vi høre orgelbrus av Bach,
			Frescobaldi og improvisasjoner.

Onsdag 21. okt. kl. 18.00: FAMILIEKONSERT
			
Huseby skolekor, Bogstad skolekor
			
Røa barne- og ungdomskor
Fri
			
Sørkedalen barnekor
entré
			
Røa kirkes kammerkor
			
Vise Versa, Lystharmonikerne
			
Voksen skoles musikkorps
Fredag 23. okt. kl. 21.00: ORGELNATT
Fri
entré
			
Orgelbrus fra 1700 piper
			
Katharina Frogner Kockum, sopran
			Ingeborg Fimreite, fiolin
			Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
Lørdag 24. okt. fra kl. 11.00: BRUNCH
			
Serveres i kirkestuen
		kl. 12.00: BRUNCHKONSERT
Kr. 150
inkl.
			
Fra Bellman til Sinatra
brunch
			Frikk Heide-Steen, sang
			André Bongard, piano
			VoiceOver - Sølvguttenes 			
			ungdomsgruppe
			
			
			

De siste årene har Frikk gjort stor suksess
Østlandet rundt med sin egenproduserte
Frank Sinatra-forestilling “Young at Heart”.

Søndag 25. okt. kl. 11.00: GUDSTJENESTE
		
Cantus Cordi, kor
		
Olav Morten Wang, orgel
Foto: Håkon Austbø: Haagsche Courant. Carl Petter Opsahl: Ann Iren Øverby. Frikk Heide-Steen: Torstein Kollevåg.
Nils Henrik Asheim s.1: Emile Ashley, s.3: Olav Bjørkum. Oslo Chorale Selskap: Stig Marlon Weston.

Oslo domkirkes guttekor, Røa barne- og ungdomskor, Bakkehaugen
jentekor, Nordstrand barne- og ungdomskantori, Trefoldighet jentekor,
Peblingene fra Oslo katedralskole og Nordstrand ungdomssymfoniorkester.

Tirsdag 27. okt. kl. 19.30: LOVE, THE BLUES
			
Carl Petter Opsahl
			
Tord Gustavsen
			
			
			

Entré
kr. 150

Norsk slåttetradisjon og jazz fra New Orleans
møtes i samspill mellom klarinett og piano,
med to utøvere i verdensklasse.

Onsdag 28. okt. kl. 19.30: KLAVERAFTEN
			Håkon Austbø, piano

Entré
kr. 150

			
Håkon Austbø er professor ved Norges 		
			
Musikkhøgskole. Han er en av Norges mest
			
anerkjente pianister og har spilt inn 		
			
over 40 CD-er. Vi får høre verker av Chopin,
			Messiaen og Skrjabin.

Fredag 30. okt. kl. 19.30: ORGELFEST
			
Nils Henrik Asheim, orgel
			
			
			
			
			
			

Entré
kr. 150

Nils Henrik Asheim er ansatt som
husorganist i Stavangers nye konserthus, og
samler et stort orgelpublikum. Han tar med
seg noen av sine virtuose glansnumre, og
konserthusorgelets lystigheter flytter for en
kveld inn i Røa kirke.

Lørdag 31. okt. kl. 18.00: ARKTISK SALMEKONSERT
			
Sunniva Eliassen, mezzosopran
			
Ivar Jarle Eliassen, orgel
Entré
			
			
			
			

kr. 150

Med utgangspunkt i den nordnorske
salme- og sangskatten presenteres et helt
liv i det arktiske kystmiljøet, i sorg og glede,
på liv og død.

Søndag 1. nov. kl. 11.00: ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
			
Røa kirkes kammerkor
			Olav Morten Wang, dirigent
			Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
		
kl. 19.30: ALLEHELGENSKONSERT
Entré
			
Oslo Chorale Selskap
kr. 150
			
Marius Skjølaas, dirigent
			
Requiem ”Missa defunctorum” av 		
			
Røas komponist Kjell Mørk Karlsen,
			
urfremføres på denne konserten.

Organist Gunnar gir en omvisning i orgelet etter konsertene 24., 30. og 31. oktober.

Detaljert program finnes på www.musikkfest.net

