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Velkommen til våre 2 butikker

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

Røa Musikkfestuker støttes av Norsk Kulturråd og Bydel Vestre Aker
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Røa Musikkfestuker 2012

Med tittelen pianoforte arrangeres
Røa Musikkfestuker nå for åttende år på rad.
Røa kulturkirke inviterer til hele
11 konserter og 3 gudstjenester gjennom to uker
fra søndag 21. oktober til søndag 4. november.

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2012
Søndag 21. okt. kl. 11.00: GUDSTJENESTE
			Tormod Åsgård, trompet
		
Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
		kl. 18.00: ÅPNINGSKONSERT
			RØA
MUSIKKFESTUKER 2012
Entré
0
2
2
			Felix
Mendelssohn:
r.
k
(200)
			
Oratoriet Christus og Salme 42
			
Røa kirkes kammerkor, orkester,
			Vise Versa, VoiceOver
			
Katharina Frogner Kockum, sopran
			
Nils Georg Haugland Nilsen, tenor
			Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
			Ida Tingstein og
			
Olav Morten Wang, dirigenter
Tirsdag 23. okt. kl. 19.30: ORGELKONSERT
			Jens
Amend, orgel
Entré
r. 100
			 k
Verker av Bach, Brahms, 		
			Mendelssohn, Peter Eben
			
Jens Amend er en merittert tysk organist.
			
Han har vunnet en rekke priser både 		
			nasjonalt og internasjonalt.
Amend har holdt konserter i de aller fleste land i Europa.

Onsdag 24. okt. kl. 18.00: FAMILIEKONSERT
			 entré ved Olav Morten Wang
			
			
			
			
			

Fri

Barnekor fra Bogstad og
Huseby skole, Vise Versa,
Røa kirkes jentekor,
Røa kirkes kammerkor,
Voksen skoles musikkorps

Fredag 26. okt. kl. 22.00: ORGELNATT
			 ri entré Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
F
			
Ingeborg Fimreite, fiolin
			
Verker av Mendelssohn, Nystedt,
			
Messiaen, Hovland m.fl.

Søndag 28. okt. kl. 19.30: KVELDSSTEMNINGER
			
Sigmund Groven, munnspill
			
Kåre Nordstoga, orgel

Entré
kr. 150)
(120

Sigmund Groven er Norges fremste munnspillvirtuos og turnerer både i
inn- og utland. Kåre Nordstoga er til daglig domkantor i Oslo Domkirke og
er regnet for å være en av de fremste konsertorganister i Europa.

Tirsdag 30. okt. kl. 19.30: ”BIBELEN FORTALT”
			
Helga Samset, forteller
			
Torbjørn Dyrud, piano
			
			
			
			

Entré
kr. 150)
(120

I forestillingen ”Bibelen fortalt” : Krig og
lidenskap, kongsløfter og rop etter Gud Det gamle og Det nye testamentet 		
presentert som én fortelling.

Onsdag 31. okt. kl. 19.30: OPERAKVELD
			
Arier og duetter fra opera- og 		
			
oratorielitteraturen
Entré
kr. 100
			
Fredrik Otterstad, sang
			
Lise Granden Berg, sang
			
Yngve André Søberg, sang
			
Reza Aghamir, piano
Pianisten Reza Aghamir har med seg blant andre Yngve Søberg som til
daglig er solist i Den Norske Opera.

Fredag 2. nov.		 kl. 19.30: ORGELKONSERT
Entré
kr. 100
			
Vincent Fouré, orgel
			
Verker av Franck, Tournemire og Bach
			
			
			
			

Vincent Fouré er organist i den historiske
byen Rouen i Frankrike. Her viderefører han
tradisjonene fra de store orgelmestrene
Dupré og Duruflé.

Lørdag 3. nov.		 kl. 18.00: SØLVGUTTENE
			
Fredrik Otterstad, dirigent
			
Anders Eidsten Dahl, orgel
			
			

Entré
Kr. 150)
(120

Det berømte guttekoret synger 		
allehelgensaften inn.

			
Ingeborg Fimreite har vært fiolinist i
			
Oslo-filharmonien siden 1998.
			
I tillegg til utstrakt solovirksomhet er hun
også fast medlem i det velrenommerte ensemblet Barokkanerne.

Søndag 4. nov. kl. 11.00: ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
			
Katharina Frogner Kockum, sopran
			
Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Lørdag 27. okt. fra kl. 11.00: BRUNCH
			
Serveres i kirkestuen
		kl. 12.00: ”UNPLUGGED 2.0”
			Formiddagskonsert med
			Sturm und Drang
Entré
100
			Ragnar Heyerdahl, fiolin kr.

		
kl. 18.00: AVSLUTNINGSKONSERT MED 		
			
GREX VOCALIS
			
Verker av Brahms, Mendelssohn,
			
Verdi, Palestrina, Grieg m.fl.
Entré
			
Kai Grinde Myrann og
kr. 180)
(150
			
Carl Høgset, dirigenter

Søndag 28. okt. kl. 11.00: GUDSTJENESTE
		
Kristin Janset, blokkfløyte
		
Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
Etter konsertene 23. og 28. oktober samt 2. november
gir organisten en omvisning i orgelet for interesserte

Detaljert program finnes på www.røa.net

Grex Vocalis er et av Norges beste kammerkor. De har turnert Norge
og Europa rundt og vunnet førstepriser i nasjonale og internasjonale
korkonkurranser, senest sommeren 2012 i Vic, Spania.
Foto:”Bibelen fortalt”: Ellen Lande Gossner,
Sølvguttene: Håvard Sæbø
Grex Vocalis: Vegard Giskehaug

Detaljert program finnes på www.røa.net

