Påfyll!
e som bor
for å kunne invitere både der
Vi i Røa Kulturkirke er glade
te gang.
til Røa Musikkfestuker for fem
i nærområdet og i byen ellers
unge og
urtilbud i vårt nærmiljø slik at
Vi tror det er viktig å ha et kult
g og
san
r
ove
seg
stanse litt opp, glede
gamle kan få anledning til å
gi
kan
som
forhåpentlig få litt påfyll
musikk, fordøye hverdagen og
måter.
inspirasjon til å se ting på nye
hverdag,
r er Påfyll! Noen har en travel
uke
fest
sikk
Temaet for årets mu
ll.
påfy
lt
ure
kult
sett trenger vi alle et
noen har en rolig hverdag, uan
r du
hete
iven
m vil finne en eller flere beg
Jeg håper at du i årets progra
st
e min én
i ditt nærmiljø. Det burde vær
kunne tenke deg å få servert
gir nettopp deg kulturelt påfyll.
opplevelse i årets program som
, Grieg
ens beste kammerensembler
Du kan få oppleve et av verd
s beste
opa
kommer er med i et av Eur
Trio. Flere av musikerne som
beste
kan også få høre et av Norges
orkestre, Oslofilharmonien, du
r oppleve
r et av Norges beste orgler. Elle
kor: kammerkoret NOVA, elle
.
noe
ne
nev
å
for
s mange kor, bare
lokale stjerner i et av bydelen
stjenester og en Evensong.
I tillegg til dette kommer to gud
9!
n til Røa Musikkfestuker 200
God fornøyelse og velkomme

Forhåndssalg av konsertbilletter på Røa menighetskontor
For bestilling kontakt organist Gunnar Petersen-Øverleir
gunnar.petersen-overleir@oslo.kirken.no eller
Røa menighetskontor tlf. 23 62 94 30, evt. tlf. 901 56 282.
Adresse Røa kirke: Nordengveien 9, 0755 Oslo.
Mer informasjon om Røa Musikkfestuker 2009
Røa kirkes hjemmeside: www.oslo.kirken.no/roa

Velkommen til våre 2 butikker.

Vækerøveien 193 A: Ny damebutikk og Utstyrsbutikk
Vækerøveien 195 B: Barnebutikk og Herrebutikk
Åpningstider: 9-18 ( 9-16) Tlf 22 13 43 50

Røa Musikkfestuker 2009

Påfyll!

Med temaet Påfyll! arrangeres Røa
Musikkfestuker nå for femte år på rad.
Røa kulturkirke inviterer til hele 8 konserter,
3 gudstjenester, samt kvelds-jam
gjennom en drøy uke fra lørdag 24. oktober
til søndag 1. november.

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2009
RØA KIRKE:

Lørdag 24. oktober kl 18.00:
		Entré
ÅPNINGSKONSERT
kr. 150
		 (120) Øvrevoll Spellemannslag:
		
		
		
		

Ragnar Heyerdahl, fiolin, Eilif Moe, gitar,
Rune Klakegg, trekkspill, Kjetil Sandum, bass
”Alle har vel møtt en hest!?”
Åpning av Røa Musikkfestuker 2009

Onsdag 28. oktober kl. 18.00:
FAMILIEKONSERT
Entré
0
5
kr.
med kor fra nærmiljøet vårt. Barnekor 		
fra Bogstad, Huseby og Voksen skole. 		
Røa kirkes kammerkor, KorX,
Bogstad foreldrekor

Torsdag 29. oktober kl 21.00:
ORGELNATT
é
Fri entr

Søndag 25. oktober kl 11.00:
FESTGUDSTJENESTE,
Røa kirke feirer 70 år

Fredag 30. oktober kl. 19.30:
KAMMERMUSIKKONSERT		
Entré
kr. 100

Prest Roald-Einar Ottersen,
guttekoret Sølvguttene, organist
Gunnar Petersen-Øverleir

		Entré
r. 100
		k
		
		

kl 19.30: FRANSK ORGELAFTEN
Alain Bouvet, organist i den store
katedralen i Caen, Frankrike
Verker av: Bach, Widor, Vierne

med Sturm und Drang på Restaurant Persia. 		
(Grinivn. 10)

Lørdag 31. oktober kl. 18.00:
KONSERT PÅ ALLEHELGENSAFTEN		
Entré
kr. 180
(150)

organist Gunnar Petersen-Øverleir,
prest Thomas Wagle

Tirsdag 27. oktober kl 1930:

		Entré
80
		kr.(1150)
		
		
		

		

GRIEG TRIO
Et av verdens beste 				
kammerensembler!
Vebjørn Anvik (klaver), Ellen Margrete
Flesjø (cello) og Sølve Sigerland (fiolin). 		
Verker av: Beethoven, Schubert, Sjostakovitsj.

Røa Musikkfestuker støttes av Norsk Kulturråd og Vestre Aker bydel

Duo Oktava: Toril og Povilas Syrrist-Gelgota, 		
med bassist Glenn Gordon.

kl. 21.00: KVELDS-JAM		

Mandag 26. oktober kl 19.30:
		
EVENSONG		
		
Oslo Chorale Selskap, dir. Marius Skjølås,
		
		

Nattkonsert med Gunnar Petersen-Øverleir

Mozart: Vesperae de Dominica.
Fauré: Requiem.
Røa kirkes kammerkor, herrestemmer fra 		
Sølvguttene, Jaani menighetskor (Estland), 		
Kari Raff Reinemo, sopran, Pål Rullestad, 		
tenor, musikere fra Oslo-filharmonien, orgel 		
og direksjon Gunnar Petersen-Øverleir og 		
Olav Morten Wang

Søndag 1. november kl. 11.00:
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Prest Roald-Einar Ottersen, Jaani menighetskor. 		
Organist Gunnar Petersen-Øverleir.
Entré
kr. 150
(120)

kl. 19.30: KAMMERKORET NOVA		
Et av norges fremste kor!
Dirigent: Anne Karin Sundal-Ask

Omvisning i orgelet: Etter konsertene 25. 26. og 29. oktober
gir organisten en omvisning i orgelet for interesserte

