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Røa Musikkfestuker 2017

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.

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2017
Søndag 22. okt. kl. 11.00 GUDSTJENESTE
			Røa kirkes ungdomskor
			Olav Morten Wang, dirigent
			Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Søndag 29. okt. kl. 11.00 FAMILIEGUDSTJENESTE
			
Utdeling av 4-årsbok
			Tormod Åsgård, trompet
		
Olav Morten Wang, 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
Entré
kr. 250
			
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

Entré
kr. 150

			
			
			

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,
Fri
Røa kirkes ungdomskor,
entré
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.

Fri
entré
			

Lørdag 28. okt. fra kl. 11.00 BRUNCH
Kr. 150
			
Serveres i kirkestuen
inkl.
brunch
		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

Foto: Sølvguttene: (s.1): Helge Sunde, (s.2): Erlend Berge, Eva Dons: Roger Jøsevold,
Tord Gustavsen (s.1): Hans Fredrik Asbjørnsen.

Søndag 29. okt. kl. 18.00
			
			
			
			

UNG KORKONSERT
Røyken jentekor, Bærum pikekor,
Røa kirkes ungdomskor,
Entré
kr. 150
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

Entré
kr. 150

			
			

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.

Entré
kr. 200

Entré
kr. 200

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
Entré
Tore Thorvaldsen
kr. 150
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.

Organist Gunnar gir en omvisning i orgelet etter konsertene 24., 27. og 31. oktober.

Detaljert program finnes på www.musikkfest.net

