Salmer
til håp
og trøst
Søndag 7. november kl. 17.30 i Ås kirke
Søndag 7. november kl. 20.00 i Sofiemyr kirke
Sofiemyr kirkekor
Bernt Nordset, dirigent
Thomas Guttormsen
sang
Espen Reinertsen
saksofon

Musikk i spennet fra Edvard
Griegs I himmelen til John
Rutter og andre komponister i
vår tid. Salmer som Eg veit i
himmerik ei borg, Jeg er i
Herrens hender og O, bli hos
meg med flere står også på
programmet.

BILLETTER KR 150. BARN/UNGDOM UNDER 18 ÅR GRATIS.
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Salmer til håp og trøst
Sofiemyr kirkekor ser igjen fram til å holde konserter på Allehelgensdag. Dette har blitt
en lang og flott tradisjon for koret. Vi ser veldig fram til et nytt besøk i Ås kirke foruten
konserten senere på kvelden i vår egen Sofiemyr kirke.
I år samler vi oss hovedsakelig om salmeskatten for denne dagen, men tar med oss et
lite utdrag fra “Visst skal våren komme” av Skeie/Tveit som vi hadde i sin helhet for 2 år
siden. Som tidligere vil publikum få anledning til å bli med på en del av sangene, bl.a.
den vakre folketonen ”Eg veit i himmerik ei borg”.
Sangeren Thomas Guttormsen er nyutdannet fra Norges Musikkhøgskole, og vil
sammen med koret bl.a. synge Griegs flotte “ I himmelen”. Guttomsen var forøvrig
solist sammen med oss på Allehelgenskonserten for to år siden.
Espen Reinertsen er erfaren saksofonist, bosatt i Oslo. Han jobber mest med samtids‐
musikk og jazz i forskjellige grupperinger. Også han har medvirket på våre Allehelgen‐
konserter noen år tilbake. Duke Ellingtons musikk med orgel og saksofon tror vi blir en
flott kombinasjon.
Foruten å lede koret, vil kantor Bernt Nordset også traktere orgel og piano.

*

Konserten avholdes søndag 7. november kl 17.30 i Ås kirke og kl. 20:00 i Sofiemyr kirke.
Konsertene støttes av Jølstad begravelsesbyrå.

Kontaktpersoner for mer informasjon:
Bernt Nordset, dirigent
Tel: 66 80 02 90 (arb), 66 80 86 04 (priv)
Mobil: 982 22 972
E‐post: bernt@nordset.com

Torstein Egeland, PR‐ansvarlig
Tel: 23 07 13 79 (arb), 66 99 37 49 (priv)
Mobil: 91 88 41 71
E‐post: torstein.egeland@medisin.uio.no

Se også www.sofiemyrkirkekor.no for ytterligere informasjon om konsertene og koret.

