
Alt blir bra!
Med tittelen Alt blir bra! arrangeres

Røa Musikkfestuker for 17. år på rad.
Røa kulturkirke inviterer til hele

11 konserter og 3 gudstjenester
gjennom to uker fra søndag 24. oktober

til søndag 7. november.

Røa Musikkfestuker 2021

Salg av konsertbilletter og mer informasjon:
www.musikkfest.net – facebook.com/musikkfest

Adresse Røa kirke:Nordengveien 7 B, 0755 Oslo

Alt blir bra!
 
Vi har nå vært igjennom en periode med

nedstengning av samfunnet. I Oslo har konserter 

og live musikk vært nesten umulig å få oppleve det 

siste året. Vi har heller ikke fått lov til å feire

gudstjenester, og på julaften måtte vi holde

utegudstjeneste (som riktig nok ble en stemningsfull 

opplevelse). Når vi fikk lov til å åpne kirka igjen i 

slutten av februar så ble vi pålagt å registrere hvem 

som var til stede. Hvem hadde trodd at vi skulle 

oppleve slike tilstander i Norge?

Men, nå håper vi alle at denne perioden er et 

tilbakelagt stadium. La oss glede oss over at vi igjen 

kan møtes! Nå er det viktig at vi våger oss ut igjen. 

Du inviteres nå til å gå igjennom denne brosjyren, 

finn en konsert (eller flere) du tror passer for deg 

og skaff deg billett. Og kanskje du også kan benytte 

anledningen til å finne en konsert du tror ikke

passer for deg? Ta sjansen, la deg utfordre, kanskje 

du får oppleve noe helt nytt! 

På Røa Musikkfestuker oppfører vi musikken live og 

akustisk. Kom og hør vårt flotte Ryde & Berg-orgel 

med alle dets farger og klangnyanser, vårt nydelige 

Bechstein-flygel og opplev Røa kirkes flotte akus-

tikk.

Og så satser vi på at årets musikkfest blir bra,

ja, at «Alt blir bra!».

Verdiskaping gjennom 
helhetstankegang

Leverandør av Røa kirkes nye Bechstein flygel

Røa Musikkfestuker støttes av Bydel Vestre Aker

Brosjyredesign: Anne Boe Gelius / Haakon Hille Hustad



Søndag 31. okt. kl. 18.00 DET NORSKE DAMEKOR
   Espen Melbø, orgel
   Nina T. Karlsen, dirigent
   Det norske damekor fremfører Gabriel
   Faurés requiem, en udødelig messe og et av  
   hans mest kjente verk. Messen er originalt  
   skrevet for blandet kor, kammerorkester og
   orgel. Det norske damekor vil her stå   
   for førstegangsoppføringen av en versjon for
   damekor og orgel arrangert av
   Malcolm Bruno.

Tirsdag 2. nov. kl. 19.30 ORGELFYRVERKERI!
   Hannah Marie Carding, orgel
   Velkommen til en uformell og publikums-
   vennlig konsert, der orgelets virtuositet og  
   orkestrale muligheter står i sentrum! Musikk  
   av bl.a. Bizet, Widor, Halvorsen og Grieg m.fl.

Onsdag 3. nov. kl. 19.30 LILLEAKER JANITSJAR
   Stein Erik Tafjord, dirigent
   Lilleaker Janitsjar spiller musikk av
   Duke Ellington, The Brazz Brothers,
   Willie Nelson, mfl.

Fredag 5. nov.  kl. 19.30 ENSEMBLE REX – «MED EN BUKETT»
   Jon Berg Eriksen, dirigent
   Et kjent og kjært mannskorrepertoar
   kombinert med nyere musikk av norske
   komponister, sunget av noen av våre mest  
   talentfulle unge sangere i en
   kraftfull samklang.

Lørdag 6. nov.  kl. 18.00 BIOBAROKK
   Biobarokk debuterte som tidligmusikk-
   ensemble vinteren 2017. Ensemblet spiller  
   barokkmusikk og folkemusikk på historiske  
   instrumenter. Biobarokk består av Lynetta  
   Taylor Hansen, Kristin Janset, Thomas   
   Schoofs Melheim og Roar Blåsmo-Falnes.

Søndag 7. nov. kl. 11.00 ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
   Helge Asbjørn Staxrud, prest
   Røa kirkes kammerkor
   Olav Morten Wang, dirigent
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Søndag 7. nov. kl. 18.00 ALLEHELGENSKONSERT
   «Bred dina vida vingar»
   Katharina Kockum, sopran
   Eline Hjelle, blokkfløyte
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Sanger til trøst og glede.

Søndag 24. okt. kl. 11.00 ÅPNINGSGUDSTJENESTE
   Roald-Einar Ottersen, prest
   Vise Versa, kor
   Tormod Åsgård, trompet
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

Søndag 24. okt. kl. 18.00 ÅPNINGSKONSERT
   RØA MUSIKKFESTUKER 2021
   «Høydepunkter fra korlitteraturen»
   Sølvguttene, Røa kirkes kammerkor
   Østerås Vocalis
   Musikere fra Oslo-Filharmonien
   Katharina Kockum, sopran
   Fredrik Otterstad, dirigent
   Olav Morten Wang, dirigent
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
Mendelssohn: Hear my Prayer, Händel: Hallelujakoret og Zadok the Priest.

Tirsdag 26. okt. kl. 19.30 «TWO OF A KIND»
   Ulf Nilsen, orgel og flygel
   Georg Reiss, klarinett
   Dette blir et møte mellom to erfarne
   kunstnere som er ”two of a kind”. Den   
   uvanlige koblingen mellom kirkeorgel
   klarinett, sax, tarogato og et sjanger-
   sprengende repertoar, gjør dette til en   
   spennende konsertopplevelse.

Onsdag 27. okt. kl. 18.00 FAMILIEKONSERT
   Bogstad skolekor
   Huseby skolekor
   Sørkedalen barnekor
   Røa kirkes kammerkor
   Lystharmonikerne
   Cantus Cordi

Fredag 29. okt. kl. 21.00 ORGELNATT
   Orgelbrus fra 1656 piper
   Gunnar Petersen-Øverleir, orgel
   Tormod Åsgård, trompet
   Verker av Bach, Stanley, Vierne mfl.

Lørdag 30. okt. fra kl. 11.00 BRUNSJ
   Serveres i kirkestuen
  kl. 12.00 BRUNSJKONSERT – UNGE TALENTER
   Foss kammerorkester
   Marianne Lund, dirigent
   Inga Lohne-Otterstad, vokal
   Ludvig Lohne-Otterstad, orgel

Søndag 31. okt. kl. 11.00 FAMILIEGUDSTJENESTE
   Roald-Einar Ottersen, prest
  Olav Morten Wang, orgel
  Atle Tømmervik, trompet
   Utdeling av 4-årsbok.

PROGRAM FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2021

Detaljert program finnes på www.musikkfest.net
Organist Gunnar gir en omvisning i orgelet etter konsertene 29. oktober og 2. november.

Foto: Sølvguttene: (s.1): Helge Sunde.
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