
Levende musikk!
Med tittelen Levende musikk! arrangeres

Røa Musikkfestuker for 12. år på rad.
Røa kulturkirke inviterer til hele

11 konserter og 3 gudstjenester
gjennom to uker fra søndag 23. oktober

til søndag 6. november.

Røa Musikkfestuker 2016

Forhåndssalg av konsertbilletter på Røa menighetskontor
eller www.billettservice.no / tlf. 815 33 133

Billetter kan også bestilles på Røa menighetskontor, tlf. 23 62 94 30
Adresse Røa kirke: Nordengveien 9, 0755 Oslo

www.musikkfest.net

Levende musikk!
Nå i 2016 lyttes det til mer musikk enn noen gang og nordmenn 

er helt i verdenstoppen når det gjelder digital strømming av 

musikk fra mobil og nettbrett. 

Men hvor mye av den musikken vi lytter til er levende musikk? 

Hvor ofte opplever vi å se og høre en musiker spille levende 

musikk på et instrument i samme rom som oss?

Levende musikk kan gi lytteren en helt annen opplevelse enn di-

gitalt strømmet musikk, både lydmessig og opplevelsesmessig. 

Ikke alle instrumenter ytes full rettferdighet på et digitalt opptak, 

f.eks. orgel er helt annerledes når man kan innhylles i klangen 

i et kirkerom. Og et digitalt opptak vil noen ganger kunne lyde 

nesten for vellykket og ikke helt ekte, ved at man kan klippe 

sammen de beste bitene fra en hel dag med opptak til noen 

ganske få minutter med ”perfekt” spill.

Det er noe eksklusivt ved å kunne oppleve en levende kunstner 

utfolde seg, enten det er i teateret eller på konsert, det skapes 

øyeblikksopplevelser som aldri kommer igjen på akkurat samme 

måte. Og i de beste stundene kan levende musikk også bidra til 

en god kommunikasjonssirkel mellom kunstner og publikum der 

begge parter gir og får.

Årets Musikkfestuker byr på mange høydepunkt: Allehelgens-

konsert med Tord Gustavsen, klaveraften med Einar Steen-

Nøkleberg, konsert med Forsvarets stabsmusikkorps, fransk 

orgelaften med en organist fra Paris, tysk orgelaften med en 

norsk organist fra Leipzig og åpningskonsert med Sølvguttene. 

Røa kirkes kammekor, orkester og solister. Og mye mer!

Røa Musikkfestuker ønsker å tilby levende møter mellom 

musikere og publikum. Vi vil tilby den luksusen det er å kunne 

oppleve ekte musikere spille levende musikk i et godt konsertlo-

kale, det fortjener publikum fra Røa og resten av Oslo by!
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Søndag 30. okt. kl. 11.00: GUDSTJENESTE
  Kristin Janset, blokkfløyte
  Olav Morten Wang, orgel

  kl. 18.00: KG SINGERS OG PEBLINGENE
   Marit Bjørkøy, dirigent
   Olav Morten Wang, dirigent
   Fra de unge og dyktige skoleelevene på
   Kristelig Gymnasium og Oslo Katedralskole  
   får vi høre et variert program. Her blir det
   kormusikk bl.a. fra renessansen og   
   romantikken samt folkemusikk og spirituals.

Tirsdag 1. nov. kl. 19.30: ORGELTONER FRA LEIPZIG
   Espen Melbø, orgel
   Det unge fyrverkeriet Espen Melbø er   
   organist i Naunhof, ved Leipzig.
   Melbø er opprinnelig fra Gausdal, og   
   er utdannet fra Norges Musikkhøgskole, Det  
   Kongelige Danske Musikkonservatorium og  
   Musikkhøyskolen i Leipzig.

Fredag 4. nov.  kl. 19.30: «SOM ET HAV»
   Ingrid Neset, sang
   Torhild Larsen Nygård, sang
   Torstein Kinn, bass
   Ådne Svalastog, orgel og flygel
   I «Som et hav» får vi høre salmer og viser
   som berører, gleder og gir rom for   
   ettertanke.

Lørdag 5. nov.  kl. 18.00: KLAVERAFTEN MED EN LEGENDE
   Einar Steen-Nøkleberg, flygel
   Einar Steen-Nøkleberg er en av Norges
   fremste pianister. Han har holdt et
   stort antall konserter både nasjonalt
   og internasjonalt og har gjort mer
   enn 50 plateinnspillinger.

Søndag 6. nov. kl. 11.00: ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
   Røa kirkes kammerkor
   Olav Morten Wang, dirigent
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

  kl. 18.00: ALLEHELGENSKONSERT
   «EXTENDED CIRCLE»
   Tord Gustavsen, flygel
   Tore Brunborg, saksofon
   Meditativ kammerjazz
   - lyrisk og kraftfullt.
   Tord Gustavsen er en av verdens ledende  
   jazzpianister, og fremfører en blanding av
   frie improvisasjoner, egne komposisjoner og  
   folketonesalmer.

Søndag 23. okt. kl. 11.00: GUDSTJENESTE
   Røa kirkes ungdomskor
   Olav Morten Wang, dirigent
   Tormod Åsgård, trompet
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

  kl. 18.00: ÅPNINGSKONSERT
   RØA MUSIKKFESTUKER 2016
   Mendelssohn, Brahms, Fauré m.fl.
   Sølvguttene, Røa kirkes kammerkor,
   Musikere fra Oslo-Filharmonien
   Katharina Frogner Kockum, sopran
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Fredrik Otterstad, dirigent

Tirsdag 25. okt. kl. 19.30: FRANSK ORGELAFTEN
   Kurt Lueders, orgel
   Den franske organisten Kurt Lueders har  
   studert med den kjente organisten og   
   komponisten Maurice Duruflé. Til daglig er  
   Lueders organist i Paris. På denne konserten  
   vil han fremføre orgelmusikk slik bare en  
   fransk virtuos kan.

Onsdag 26. okt. kl. 18.00: FAMILIEKONSERT
   Huseby skolekor, Bogstad skolekor
   Sørkedalen barnekor
   Cantus Cordi
   Røa kirkes ungdomskor
   Røa kirkes kammerkor
   Lystharmonikerne

Torsdag 27. okt. kl. 19.30: FORSVARETS STABSMUSIKKORPS
   Brassensemble på høyeste nivå!
   Kom og hør brassen fra Norges beste
   korps. Til vanlig spiller korpset for
   Kongehuset, regjeringen og forsvaret.
   Nå spiller de for oss på Røa.

Fredag 28. okt. kl. 21.00: ORGELNATT
   Orgelbrus fra 1656 piper
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Verker av bl.a. Bach, Vierne og Hovland.

Lørdag 29. okt. fra kl. 11.00: BRUNCH
   Serveres i kirkestuen
  kl. 12.00: BRUNCHKONSERT MED VISE VERSA
   Kari Raff Reinemo, dirigent
   Fredrik Otterstad, sang og gitar
   Det energiske damekoret Vise Versa   
   har et repertoar som spenner over
   et bredt spekter av sjangre, som
   pop, jazz, barbershop, musikal,
   folkemusikk og mer klassiske toner.

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2016
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Detaljert program finnes på www.musikkfest.net
Organist Gunnar gir en omvisning i orgelet etter konsertene 25. og 28. oktober samt 1. november.Foto: Sølvguttene: s.1: Helge Sunde, s.2: Erlend Berge. Tord Gustavsen (s.1 og s.3) og Tore Brunborg (s.1):

Hans Fredrik Asbjørnsen. Vise Versa: Jackman Photography.
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