
Kortreist musikk
Med tittelen Kortreist musikk arrangeres

Røa Musikkfestuker for 13. år på rad.
Røa kulturkirke inviterer til hele

10 konserter / forestillinger og 3 gudstjenester
gjennom to uker fra søndag 22. oktober

til søndag 5. november.

Røa Musikkfestuker 2017

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 7 B, 0755 Oslo

www.musikkfest.net

Kortreist musikk
I år vil jeg gjerne slå et slag for kortreist musikk! Kortreist mat er blitt 

veldig populært fordi den er lokalprodusert og krever kort reisevei til 

forbrukeren. Og i år er det hele 11 av våre arrangementer i løpet av 

Røa Musikkfestuker som inneholder lokale musikere / sangere, ergo 

er det kortreist musikk. Og når man i tillegg tenker på at publikum fra 

nærmiljøet også reiser kort for å komme på konsert / gudstjeneste, må 

det vel bli en dobbel miljøgevinst! Og apropos miljøgevinst, sparer vi jo 

altså det fysiske nærmiljøet samtidig som vi vel forbedrer det psykiske 

miljøet ved at man opplever noe sammen, enten som utøver eller 

publikummer.

Røa Musikkfestuker, vår egen lokale musikkfestival, gjennomføres i år 

for 13. gang. Helt siden starten i 2005 har det vært en viktig for oss å 

presentere:

- Musikere fra lokalmiljøet, Oslo sentralt og fra det internasjonale 

miljøet.
- Unge talenter, dyktige amatører og profesjonelle musikere.

- Klassisk musikk og andre musikkgenre.

- Tradisjonelle konserter og nyskapende forestillinger.

- Musikk for mange aldersgrupper.

Jeg møter stadig flere som har hørt om Røa Musikkfestuker, både fra 

lokalmiljøet og Osloområdet ellers, og det er veldig hyggelig. Jeg vil 

spesielt oppfordre dere som har hørt om oss, men som ennå ikke har 

hatt anledning til å komme, til å stikke innom i år! Et spesielt velkom-

men til dere! Og til vårt trofaste publikum: velkommen i år også!

Kun 2 av våre 13 arrangementer denne gangen, forøvrig med orga-

nister fra Notre-Dame i Paris(!) og katedralen i Lausanne, Sveits, - har 

”lang-reiste” musikere.

Her er 3 gode grunner til å møte opp på festivalen:

- Støtt opp om lokalmiljøets tilbud.

- Møt andre kulturinteresserte i nærmiljøet.

- Få påfyll, inspirasjon og nye tanker og ideer i møtet med musikken.

Som jeg pleier å si til TV-tittende venner og bekjente:

«Sitt ikke hjemme og glo’, der skjer det ikke-no!»

Verdiskaping gjennom 
helhetstankegang

Leverandør av Røa kirkes nye Bechstein flygel

Brosjyredesign: Anne Boe Gelius / Haakon Hille Hustad



Søndag 29. okt. kl. 11.00 FAMILIEGUDSTJENESTE
   Utdeling av 4-årsbok
   Tormod Åsgård, trompet
  Olav Morten Wang, orgel

Søndag 29. okt. kl. 18.00 UNG KORKONSERT
   Røyken jentekor, Bærum pikekor,
   Røa kirkes ungdomskor,
   Peblingene, Sølvguttenes    
   ungdomsgruppe VoiceOver
   Messe Basse av Gabriel Fauré, m.m.

Tirsdag 31. okt. kl. 19.30 ORGELKONSERT
   Jean-Christophe Geiser, orgel
   Verker av Bach, Lübeck, Bruhns,
   Ropartz og Lefébure-Wély
   Jean-Christophe Geiser er organist i den  
   store katedralen i Lausanne, Sveits.

Fredag 3. nov.  kl. 19.30 FORESTILLING «Undre mæ på»
   Eva Dons, sang
   Ole Kristian Wetten, bass
   Harald Galåen, piano
   Forestillingen er en urfremføring og handler  
   om sykdom eller andre omveltninger i livet  
   som kan tvinge oss til nye steder i verden
   og i oss selv.

Lørdag 4. nov.  kl. 18.00 JAZZMESSE I RØA KIRKE
   Tord Gustavsen, flygel
   Håkon Kornstad, saksofon
   Røa kirkes kammerkor,
   Voksen Kantori, Østerås Vocalis
   Tord Gustavsens messe for kor og klaver.
   I messen spiller Tord og Håkon interludier og  
   musikalske kommentarer som binder   
   sammen og kontrasterer messeleddene.

Søndag 5. nov. kl. 11.00 ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
   Røa kirkes kammerkor
   Olav Morten Wang, dirigent
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Søndag 5. nov. kl. 18.00 ALLEHELGENSKONSERT
   «Bønner etter hellige Birgitta»
   Eli Helland, vokal
   Tore Thorvaldsen
   Sandbakken, perkusjon
   Kristoffer Myre Eng, orgel/piano
   I et improvisert musikalsk landskap i   
   grenselandet mellom jazz og kirkemusikk,  
   møter vi tekster fra 1300-tallet og
   Eli Hellands tolkning av dem.

Søndag 22. okt. kl. 11.00 GUDSTJENESTE
   Røa kirkes ungdomskor
   Olav Morten Wang, dirigent
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Søndag 22. okt. kl. 19.30 ÅPNINGSKONSERT
   RØA MUSIKKFESTUKER 2017
   Bach, Vivaldi og Vierne
   Sølvguttene, Røa kirkes kammerkor,
   musikere fra Oslo-Filharmonien,
   Vincent Dubois, orgel
   Erika Tordeus, sopran
   Haakon Hille Hustad, bass
   Fredrik Otterstad og
   Olav Morten Wang, dirigenter
Konsert i anledning reformasjonsjubileet. Bachs mektige kantate
«Ein’ feste Burg ist unser Gott», Vivaldis «Gloria», m.m.

Tirsdag 24. okt. kl. 19.30 FRANSK ORGELAFTEN
   Vincent Dubois, orgel
   Bach, Vierne, improvisasjoner
   Den franske organisten Vincent Dubois er  
   organist i Notre-Dame i Paris. Vi   
   får oppleve ham på orgelet i Røa kirke.

Onsdag 25. okt. kl. 18.00 FAMILIEKONSERT
   Huseby skolekor, Bogstad skolekor,
   Sørkedalen barnekor,
   Røa kirkes ungdomskor,
   Røa kirkes kammerkor,
   Lystharmonikerne, Voksen skolekor,
   Voksen skoles musikkorps

Fredag 27. okt. kl. 21.00 ORGELNATT
   Orgelbrus fra 1656 piper
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Katharina Kockum, sopran
   Verker av Bach, Gaathaug og    
   70-årsjubilanten fra Røa;
   Kjell Mørk Karlsen.

Lørdag 28. okt. fra kl. 11.00 BRUNCH
   Serveres i kirkestuen
  kl. 12.00 BRUNCHKONSERT
   «Käraste bröder» – en musikalsk  
   hyllest til Carl Michael Bellmann
   og Evert Taube
   Fredrik Otterstad, sang og bass
   Øystein Fevang, sang og gitar

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2017
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Detaljert program finnes på www.musikkfest.net
Organist Gunnar gir en omvisning i orgelet etter konsertene 24., 27. og 31. oktober.Foto: Sølvguttene: (s.1): Helge Sunde, (s.2): Erlend Berge, Eva Dons: Roger Jøsevold,

Tord Gustavsen (s.1): Hans Fredrik Asbjørnsen.
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