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eller www.ticketmaster.no / tlf. 815 33 133

Billetter kan også bestilles på Røa menighetskontor, tlf. 23 62 94 30
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Bærekraftig musikk
 
Røa Musikkfestuker arrangeres i år for 14. gang. I løpet av 2 uker 

inviterer vi til 11 konserter og 3 gudstjenester fra søndag 21. oktober 

til søndag 4. november.

At musikk er bærekraftig, betyr at den ikke er flyktig og et blaff, men 

varer gjennom slektsledd. At den er uslitelig og kan gjenbrukes i 

generasjoner. Et eksempel på dette er Felix Mendelssohns oratorium 

«Elias». Dette storverket er både velkomponert og uttrykksfullt. For 

nærmere 200 år siden - lenge før cd-er, strømming og Youtube - 

skapte Mendelssohn et verk som var så høydramatisk og vakkert 

at det berørte tilhørernes hjerter, og verket treffer oss fremdeles i 

dag. Kom og bli berørt av bærekraften i stor kunst du også! «Ti sed 

og skikk forandres meget … men menneskenes hjerter forandres 

aldeles intet i alle dager.» (Sigrid Undset).

Musikken i Røa Musikkfestuker er dessuten kortreist siden den kan 

oppleves her i lokalmiljøet. Musikk setter jo ikke noe fysisk fotavtrykk 

som ødelegger miljøet, men øker forhåpentligvis livskvaliteten hos 

oss som får oppleve levende musikk i nærmiljøet vårt. Og da er vi 

inne på FNs bærekraftsmål nr. 3: «Sikre god helse og fremme

livskvalitet for alle, uansett alder».

Røa Kulturkirke er et naturlig samlingspunkt for kulturelle

begivenheter. Selve kirkerommet har plass til over 300 tilhørere, og 

akustikken er minst like god som i store kulturhus, pga.

skoeskeformen på rommet og god materialbruk i gulv, vegger og tak.

Vi har lagt vekt på at Røa Musikkfestuker skal favne vidt, slik at vi 

både ivaretar dimensjonen som et lokalt arrangement, samtidig som 

vi ønsker å være et kulturtilbud for hele Oslo by og har et

internasjonalt perspektiv.

Eksempler på konserter som viser disse tre dimensjonene er den 

tradisjonelle familiekonserten der åtte lokale kor og orkestre/korps 

deltar, konsert med Oslo Strykekvartett og orgelkonserten med 

italienske Tommaso Mazzoletti.

Velkommen til 2 uker med musikk som bærer!

Verdiskaping gjennom 
helhetstankegang

Leverandør av Røa kirkes nye Bechstein flygel

Brosjyredesign: Anne Boe Gelius / Haakon Hille Hustad

https://www.ticketmaster.no


Søndag 28. okt. kl. 18.00 UNG KORKONSERT
   Røyken jentekor, Bærum pikekor,
   Røa kirkes ungdomskor,
   Peblingene, Sølvguttenes    
   ungdomsgruppe VoiceOver,
   Ludvig Lohne-Otterstad, orgel

Tirsdag 30. okt. kl. 19.30 ORGELKONSERT
   Stanislav Surin, orgel
   Verker av Bach, Franck, Šurin mfl.
   Stanislav Surin er en av Slovakias fremste  
   organister. Han fremfører et spennende   
   program.

Torsdag 1. nov. kl. 19.30 KONSERT MED OSLO STRYKEKVARTETT
   Fiolinistene Geir Inge Lotsberg og Liv Hilde  
   Klokk, samt bratsjisten Magnus Boye   
   Hansen og cellisten Øystein Sonstad
   er blant Norges ypperste strykere.   
   De har gjestet store scener, og nå   
   kommer de endelig til oss på Røa. Ikke la  
   denne sjansen gå fra deg!

Fredag 2. nov.  kl. 19.30 KONSERT MED OSLO MESSINGKVINTETT
   Verker av Nystedt, Händel, Lie mfl.
   Oslo Messingkvintett er et nyetablert
   ensemble som allerede har rukket å
   spille mange konserter, blant annet på
   Oslo kammermusikkfestival.

Lørdag 3. nov.  kl. 18.00 KLAVERAFTEN
   Jan Gunnar Sørbø, flygel
   Verker av Bach, Messiaen,
   Beethoven, Brahms og Liszt.
   Jan Gunnar Sørbø holdt sin første solorecital  
   allerede som 14-åring. I tillegg til travel   
   konsertering underviser Sørbø i klaver og  
   fortolkning ved Norges musikkhøgskole.

Søndag 4. nov. kl. 11.00 ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
   Røa kirkes kammerkor
   Olav Morten Wang, dirigent
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Roald-Einar Ottersen, prest

Søndag 4. nov. kl. 18.00 ALLEHELGENSKONSERT
   «Bred dina vida vingar»
   Katharina Frogner Kockum, sopran
   Eline Hjelle, blokkfløyte
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Sanger til trøst og glede.

Søndag 21. okt. kl. 11.00 ÅPNINGSGUDSTJENESTE
   Røa kantori,
   Olav Morten Wang, dirigent
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Roald-Einar Ottersen, prest

Søndag 21. okt. kl. 18.00 ÅPNINGSKONSERT
   RØA MUSIKKFESTUKER 2018
   Mendelssohns oratorium «Elias»
   Sølvguttene, Røa kirkes kammerkor,
   Voksen Kantori, Østerås Vocalis,
   musikere fra Oslo-Filharmonien,
   Katharina Frogner Kockum, sopran
   Haakon Hille Hustad, bass
   Fredrik Otterstad og
   Olav Morten Wang, dirigenter
Utdrag fra Mendelssohns monumentale oratorium «Elias». Et stort kor, 
solister og et orkester åpner årets musikkfestuker.

Tirsdag 23. okt. kl. 19.30 ORGELKONSERT
   Tommaso Mazzoletti, orgel
   Verker av Bach, Widor, Bossi mfl.
   Tommaso Mazzoletti er en italiensk
   mesterorganist bosatt i Sveits. Han har
   vunnet flere priser for sin improvisasjons- 
   kunst og er i tillegg sjef og kunstnerisk   
leder for orgelfestivalen «Orgue en Jeux - la Côte» i Sveits.

Onsdag 24. okt. kl. 18.00 FAMILIEKONSERT
   Bogstad skolekor, Huseby skolekor,
   Sørkedalen barnekor,
   Røa kirkes kammerkor,
   Lystharmonikerne,
   Kattastrofen og Røa Ungdomskor

Fredag 26. okt. kl. 21.00 ORGELNATT
   Orgelbrus fra 1656 piper
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Ingeborg Fimreite, fiolin
   Verker av Bach, Händel, Vierne mfl.

Lørdag 27. okt. fra kl. 11.00 BRUNCH
   Serveres i kirkestuen
  kl. 12.00 BRUNCHKONSERT
   Asta Kriksciunaite, sopran
   Fredrik Otterstad, tenor og kontrabass
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel/klaver
   Asta Kriksciunaite er en berømt litauisk
   sangerinne som det er en stor ære å få   
   besøk av på Røa!

Søndag 28. okt. kl. 11.00 FAMILIEGUDSTJENESTE
   Tormod Åsgård, trompet
   Maria Paulsen Skjerdingstad, prest
  Olav Morten Wang, orgel

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2018
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Detaljert program finnes på www.musikkfest.net
Organist Gunnar gir en omvisning i orgelet etter konsertene 23. og 30. oktober.

Foto: Sølvguttene: (s.1): Helge Sunde, (s.2): Erlend Berge.
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