
Samhørighet!
Med tittelen Samhørighet arrangeres
Røa Musikkfestuker for 16. år på rad.

Røa kulturkirke inviterer til hele
11 konserter og 3 gudstjenester

gjennom to uker fra søndag 18. oktober
til søndag 1. november.

Røa Musikkfestuker 2020

Salg av konsertbilletter på
www.ticketmaster.no

Adresse Røa kirke: Nordengveien 7 B, 0755 Oslo
Mer informasjon om programmet:

www.musikkfest.net – facebook.com/musikkfest

Samhørighet!
 
Røa Musikkfestuker arrangeres i år for 16. gang. Velkom-

men til 11 konserter og 3 gudstjenester i perioden søndag 

18. oktober tom. søndag 1. november.

Årets tittel på Røa Musikkfestuker er samhørighet. Dette 

henspiller på at vi hører sammen og at vi hører sammen(!). 

I store deler av 2020 har vi ikke hatt mulighet til å høre 

levende musikk sammen på konsert, men har måttet høre 

på musikk digitalt, enten alene eller sammen. Vi i Røa kirke 

har også lagt ut gudstjenester og konserter på YouTube 

(søk på «Røa kirke» så finner du det). Men digital lyd vil 

aldri kunne erstatte den lytteopplevelsen vi får når vi hører 

på musikk «live» i et godt konsertlokale med levende

musikere som spiller akkurat der og da for oss. Ikke for å si 

at digital lyd nødvendigvis er dårlig lyd, men det blir en

annen lytteopplevelse uten samme mulighet for

samhørighet.

Vi er inne i en periode hvor vi ikke kan leve livene våre 

helt som før. Nå gjelder det å utfordre seg selv, gå ut, få 

farge på tilværelsen og hente inspirasjon. Dette er det Røa 

Musikkfestuker kan hjelpe deg med! Her har du en kortreist 

mulighet til å dra til Røa kirke og kjenne samhørighet med 

musikere og publikum. Bli utfordret med spennende musikk 

i et deilig «live» lydbilde i Røa kirkes flotte akustikk, med 

musikere og instrumenter i verdensklasse.

Til slutt vil jeg si at vi tar smittevern på alvor. Vi har mak-

simalt 120 publikummere til stede på hver konsert, og er 

godt utstyrt med Antibac. Men det er fint hvis publikum kan 

kjøpe billetter på forhånd via Ticketmaster, og at man er ute 

i god tid til konsertene, så det ikke oppstår kø.

Velkommen til gode konsertopplevelser og samhørighet!

Verdiskaping gjennom 
helhetstankegang

Leverandør av Røa kirkes nye Bechstein flygel

Brosjyredesign: Anne Boe Gelius / Haakon Hille Hustad

https://www.ticketmaster.no


Søndag 25. okt. kl. 17.00 UNGDOMSKONSERT
   Peblingene fra Oslo Katedralskole
   To grupper fra Sølvguttene:
   Ungdomsgruppen VoiceOver og
   Marienlüst

Tirsdag 27. okt. kl. 19.30 ORGELKONSERT
   Magne H. Draagen, orgel
   Magne H. Draagen er domkantor i   
   Nidarosdomen. Magne har tidligere vært  
   domkantor i Oslo domkirke og Stavanger  
   domkirke, begge steder som både organist  
   og korleder.

Onsdag 28. okt. kl. 19.30 KONSERT FOR MESSING OG ORGEL
   NyNorsk Messingkvintett
   Anders Eidsten Dahl, orgel
   NyNorsk Messingkvintett består av svært  
   aktive frilansmusikere med utbredt erfaring  
   fra orkestre og ensembler i Norge og   
   Skandinavia. Vi får en Oslopremiere på «Four  
   Pieces From a Distance» av Ørjan Matre
   (fire stykker om avstand).

Fredag 30. okt. kl. 19.30 EARLY VOICES – «Nu rinder solen»
   Early Voices er en profesjonell    
   tidligmusikkvintett med base i Oslo.
   Early Voices fremfører europeisk barokk- og
   renessanserepertoar med nordisk
   klangideal. Early Voices’ fem medlemmer er 
   erfarne solister og ensemblesangere.

Lørdag 31. okt. kl. 18.00 BEETHOVEN 250 ÅR!
   Ulf Nilsen, flygel
   «Døv og blind – Ludwig og jeg»; om   
   komponisten som ikke hørte tonene, og   
   pianisten som ikke ser notene. Ludwig van  
   Beethoven var døv da han skrev sine 3 siste  
   sonater – og på denne konserten spiller Ulf  
   Nilsen dem alle 3, i blinde.

Søndag 1. nov. kl. 11.00 ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
   Røa kirkes kammerkor
   Olav Morten Wang, dirigent
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Roald-Einar Ottersen, prest

Søndag 1. nov. kl. 18.00 ALLEHELGENSKONSERT
   Alice Lewin, vokal
   Sidsel Walstad, harpe
   Eline Hjelle, blokkfløyte
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Sanger til trøst og glede.

Søndag 18. okt. kl. 11.00 ÅPNINGSGUDSTJENESTE
   Vise Versa, kor
   Kari Raff Reinemo, dirigent
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Helge Asbjørn Staxrud, prest

Søndag 18. okt.  ÅPNINGSKONSERTER
To konserter: kl. 17 og kl. 19 RØA MUSIKKFESTUKER 2020
   Mozart «Messe i c-moll»
   Sølvguttene, Røa kirkes kammerkor,
   Musikere fra Oslo-Filharmonien,
   Katharina Kockum, sopran
   Karen Mathilde Heier Hovd, sopran
   Fredrik Otterstad, tenor
   Haakon Hille Hustad, bass
   Olav Morten Wang, dirigent
Verket regnes som et av Mozarts viktigste verk for kor, orkester og solister. 
I likhet med Mozarts «Requiem» ble ikke «Messe i c-moll» helt ferdig 
komponert, men det finnes mer enn nok musikk til å utgjøre en full konsert.

Tirsdag 20. okt. kl. 19.30 ORGELETS SUPERHELTER
   Hannah Marie Carding
   Kristoffer Myhre Eng
   Det blir «highlights» med kjente komponister,  
   overraskelser og improvisasjoner over film-  
   og spillmusikk. Her får du blant annet høre  
   Bachs berømte Toccata & fuge i d-moll.

Onsdag 21. okt. kl. 18.00 FAMILIEKONSERT (UTSOLGT!)
   Bogstad skolekor,
   Huseby skolekor,
   Sørkedalen barnekor,
   Røa kirkes kammerkor,
   Lystharmonikerne,
   Cantus Cordi

Fredag 23. okt. kl. 21.00 ORGELNATT
   Orgelbrus fra 1656 piper
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Kjersti Rydsaa, cello
   Verker av Franck, Vierne, Max Bruch mfl.

Lørdag 24. okt. kl. 12.00 BRUNCHKONSERT
   Tormod Åsgård, trompet
   Katharina Kockum, sopran
   Fredrik Otterstad, sang og bass
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Søndag 25. okt. kl. 11.00 FAMILIEGUDSTJENESTE
   Håkon Stenberg, trompet
   Roald-Einar Ottersen, prest
  Olav Morten Wang, orgel

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2020

Detaljert program finnes på www.musikkfest.net
Organist Gunnar gir en omvisning i orgelet etter konsertene 20. og 27. oktober.

Foto: Sølvguttene: (s.1): Helge Sunde. Kjersti Rydsaa: Nils Petter Aaland.
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