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Framførelsen av Verdis Requiem danner avslutningen av 
Kirkekulturfestivalen i Oppegård 2011



Solistene 
 
 
 

Birgitte Christensen (sopran)  
har musikkutdannelse fra Norges Musikkhøgskole. Hun har vært ansatt 
ved operaen i Innsbruck og hun har gjestet en rekke ledende operahus 
og festivaler i Europa og Sør-Amerika, inklusive Staatsoper Berlin, 
Staatsoper Dresden og det legendariske Bolshoi teatret i Moskva. 
Birgitte Christensen var solist ved oppføringen av Mendelssohns 
oratorium Elias i mars 2009 med Sofiemyr kirkekor og Moss 
Korforening. 
 
 
 
 

 Ingebjørg Kosmo (mezzo)  
har vært fast solist ved Den Norske Opera siden 1994. Hun har 
utdannelse fra Musikkonservatoriet i Trondheim og Statens 
Operahøgskole. Hun er en av Norges mest profilerte sangere med en 
rekke internasjonale oppgaver. Hun har blant annet sunget med et av 
verdens mest prominente orkestre, Berliner Philharmoniker, og hun har 
gjestet både Proms Festivalen i London og Salzburg Festspillene. 
Ingebjørg Kosmo var solist ved oppføringen av Mendelssohns 
oratorium Elias i mars 2009 med Sofiemyr kirkekor og Moss 
Korforening. 
 
 

 Marius Roth Christensen (tenor)  
begynte sin karriere som rocke- og musikalsanger. Han debuterte som 
operasanger i rollen som Tamino i Mozarts Tryllefløyten i Trondheim 
våren 2005. Siden har han etablert seg som en av Norges ledende 
sangere. Han synger regelmessig ved Den Norske Opera og andre 
norske operascener og er også meget etterspurt som konsertsanger. 
Dette er første gang han synger med Sofiemyr kirkekor og Moss 
Korforening. 
 
 
 
 

 Magne Fremmerlid (bass-baryton)  
har vært fast ansatt ved Den Norske Opera siden 1997. Han er utdannet 
ved Rogaland Musikkkonservatorium og hos sangpedagogene Ingrid 
Bjoner og Eva Blahova. Han har et usedvanlig bredt repertoar og er en 
svært etterspurt konsert- og oratoriesanger, både i Norge og i utlandet. 
Han har også lang erfaring som kordirigent og har i mange år undervist i 
musikk. Magne Fremmerlid var solist ved oppføringen av Mendelssohns 
oratorium Elias i mars 2009 med Sofiemyr kirkekor og Moss 
Korforening. 

 



Dirigentene 
 
 
 
 

Bernt Nordset 
har vært kantor i Oppegård prestegjeld siden 1980. Han har vært 
Sofiemyr kirkekors dirigent siden starten i 1988. Han har kirkemusikk-
utdannelse og diplomeksamen i korledelse fra Norges Musikkhøgskole. 
Gjennom mange år har han hatt musikalsk ansvar for og ledet en rekke 
kirkemusikalske fremføringer i Oppegård, bl.a. Kirkemusikkfestivalen. 
Han har dirigert koret ved oppførelsen av verk som Händels Messias, 
Mozarts Requiem, Bach-kantater og andre verk. Sammen med Trond 
Egil Oftung og Moss Korforening satte han opp Mendelssohns 
oratorium Elias i mars 2009. 
 
Bernt Nordset dirigerer Requiem-konserten 20. mars i Rosenholm 
Campus. 
 
 
 

 Trond Egil Oftung 
har vært kantor i Jeløy kirke i Moss i 25 år, der han  bl.a. leder Jeløy 
Kirkes Barne og Ungdomskor med godt over 100 korjenter. Moss 
Korforening har han vært dirigent for i 23 år. Med disse korene har han 
fremført flere store verk i samarbeid med orkester og solister, og har for 
sitt korarbeid mottatt ”Mossiana-prisen” i Moss og prisen ”Årets 
barnekorleder” fra Norges Barne- og Ungdomskorforbund. Han har 
kirkemusikkutdannelse fra Norges musikkhøgskole med diplomkonsert 
i orgelspill 1984. Sammen med Bernt Nordset og Sofiemyr kirkekor 
satte han opp Mendelssohns oratorium Elias i mars 2009. 
 
Trond Egil Oftung dirigerer Requiem-konserten 27. mars i Jeløy kirke. 
 
 
 

 



MUSIKERNE  
 
Orkesteret består av profesjonelle musikere. 
Konsertmester er Daniel Dalnoki. 
 
 
KORENE 
 
De to korene samarbeidet i 2009 med fremføring 
av Mendelsohns store oratorium Elias. Under 
Verdi-konsertene deltar også prosjektsangere. 
 
Sofiemyr kirkekor 
 
Sofiemyr kirkekor har eksistert siden 1988. Korets 
musikalsk leder og dirigent har siden starten vært 
kantor Bernt Nordset. Koret har et varierende 
repertoar som vektlegger kirkemusikk, men 
fremføringene spenner fra viser, norske folketoner, 
Beatles og jazz til gammel og nyere kirkemusikk. 
Koret holder god kunstnerisk kvalitet med 3-4 
konserter hvert år samt forsangertjeneste under 
gudstjenester, og koret representerer et aktivt og 
spennende miljø for nærmere 30 amatørsangere. 
Koret har holdt konserter på Island og i Tyskland. 
Av større prosjekter finnes Händels Messias og 
Requiem av både Mozart og Gabriel Fauré, 
Mendelssohns Elias, Bach-kantater samt musikk av 
Grieg og Sandvold, Hovland og Nystedt.  
 
Moss Korforening 
 
Moss Korforening har eksistert i Moss i snart 91 år. 
Koret holder til i Jeløy kirke og repertoaret spenner 
fra viser og jazz til gammel og ny kirkemusikk. 
Koret er et blandet kor som legger vekt på klassiske 
korverk og kirkemusikk, men også musikk med 
mer profant preg. Målet er å kunne fremføre et verk 
fra oratorieliteraturen med profesjonelt orkester og 
solister minst hvert annet år.  
 Koret holder god kunstnerisk kvalitet og har et 
hyggelig miljø med opplevelsesrike konserter og 
turer både i Norge og utlandet. Tidligere store 
prosjekter har bl.a. vært Händels Messias, Requiem 
av Mozart, Gabriel Fauré og John Rutter, Paulus 
og Elias av Mendelssohn og Stabat Mater av 
Rossini. Korets musikalske leder og dirigent har 
siden 1988 vært kantor i Jeløy kirke Trond Egil 
Oftung. 



 
 

Avslutning malt med bred pensel 
 
Av: 
Camilla Tryggestad Visjø 
 
Alle foto: 
Christian Claussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fire operastjerne fylte lokalet med sang. F.v.: Birgitte Christensen, Ingebjørg Kosmo, Marius 
Roth Christiansen og Magne Fremmerlid. 
 
 
 
Sofiemyr/Rosenholm: Lyden av 150 aktører løftet “glasshuset” på Rosenhold Campus til nye 
høyder da Giuseppe Verdis Requiem ble fremført med briljant bragd på søndag, og avsluttet 
Oppegård Kirkekulturfestival. 
 
 
150 aktører 
 
Sofiemyr kirkekor, Moss korforening, et sammensatt profesjonelt orkester samt opera-stjernene 
Birgitte Christensen (sopran), Ingebjørg Kosmo (mezzo), Marius Roth Christensen (tenor), 
Magne Fremmerlid (bass) sørget for en minneverdig kveld på Rosenholm Campus. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når lyden av 150 aktører fyller ”glasshuset” på Rosenholm Campus skal det ikke mye til før 
hårene reiser seg og gåsehuden melder sitt inntog. 
 
 
Virkelighetsnært 
 
Verdis Requiem bærer preg av komponistens operagjerning; å beskrive den tragiske følelsen av 
skjebnens grusomhet. 
 
Dirigent Bernt Nordset legger ikke skjul på at de siste ukenes nyhetshendelser har påvirket 
aktørene. Spesielt satsen Dies Irae(Vredens dag) gjenspeiler dagens virkelighet i blant annet 
Japan og Libya. 
 
- Det synges om dramatiske bilder og om død og fordervelse. Virkeligheten blir for mange 
en helt annen når slike tragiske ting skjer i verden og det påvirker oss som musikere. 
 
 
Skrekkblandet fryd 
 
Til tross for å ha dirigert Sofiemyr kirkekor siden 1988, innrømmer Nordset at det å svinge 
staven over 150 aktører er noe helt unikt. 
 
- Det har vært en skrekkblandet fryd. Å dirigere så mange fungerer på en helt annen måte. Men 
jeg synes det fungerte bra, forteller dirigenten, som mestret de dramatiske overgangene med 
glans. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigent Bernt Nordset mestret de dramatiske overgangene med glans, men legger ikke skjul på 
at opplevelsen bar preg av skrekkblandet fryd. 
 
Storartet forestilling 
 
Blant publikum var Ingunn Eliassen svært imponert over forestillingingen. 
 
- Dette var absolutt storartet. Jeg har aldri sett to kor som synger så godt sammen på en 
og samme scene. Solistene gjorde også en uvurderlig jobb. 
 
Leder i styret for Oppegård Kirkekulturfestival la heller ikke skjul på hva hun synes om 
forestillingen da hun overrakte blomster til aktørene 
 
- Det finnes ikke ord som kan beskrive vår takknemmelighet. I dag har vi fått oppleve å være 
nær det himmelske rom på flere måter, og dere skulle alle hatt favnen full av blomster. 
 
Verdis Requiem 
 
For mange er Guiseppe Verdis Requiem “selve” requiet. Verdi komponerte sitt 
dramatiske Requiem til ære for den italienske operakomponisten Gioachino 
Antonio Rossine, og til den italienske dikter og forfatter Alessandro Manzoni. 
Requiemet ble for første gang oppført 22.mai 1874 i Milano. 
 
Publisert søndag 20. mars 2011 
Omtalen er hentet fra hjemmesiden til oblad.no og gjengitt med tillatelse 



Requiem i stort format i Jeløy kirke 
Konsertanmeldelse, konsert i Jeløy kirke søndag 27. mars 2011 
 
Det store koret, gjorde inntrykk! God diksjon, bra konsentrasjon, og gode nyanser i styrke 
og karakter dominerte, skriver vår anmelder. 
 
Av: 
Terje Refsnes 
 
Foto: 
Geir Hansen 
 

Det store koret, gjorde inntrykk! God diksjon, bra konsentrasjon, og gode nyanser i styrke og 
karakter dominerte, skriver vår anmelder. 
 
 
Søndagens musikanter i Jeløy kirke ble aldri trette av å synge, be, rope ut eller hviske Requiem 
aeternam dona eis Domine: Herre, gi dem evig hvile, dette sentrale tema i messen for de døde. 
 



Orkester og kor, vel anført av dirigent Trond Oftung kom stille inn, og gikk «rett på sak»; 
solistene tok over i Kyrie eleison. Dies irae (vredens dag) fikk alle til å våkne med sin dramatiske 
tekst og storslåtte musikalske form. Dommedagsperspektivet ble for alvor tegnet og preget hele 
messen for øvrig. 
 
Det store koret, gjorde inntrykk! God diksjon, bra konsentrasjon, og gode nyanser i styrke og 
karakter dominerte. Tidvis manglet det noe nerve og energi. Dies irae må fremheves, (men er 
ikke den vanskeligste satsen). Samspillet kor/solister må fremheves i den meget sentrale Rex 
tremendaesatsen. 
 
Salva me fons pietatis: Frels meg, nådens kilde! Tekst og tema ble hamret inn, velnyansert og i 
stadig veksling kor – solister. Det er krevende å holde intonasjonen, men dette er vellykket. 
 
Agnus Dei-satsen ble et høydepunkt hvor koret (og solistenes) enstemmige klang var betagende! 
Sopran og mezzosopran med oktavmellomrom sang temaet som et refreng avløst av korets 
innsatser. Dette var en ekte Verdi-melodi (som for eksempel slavekoret), poengtert, tydelig, stille 
og allikevel høydepunktet i korets prestasjoner. Godt gjort! 
 
Hva angår solistenes innsats, var det hyggelig å høre tenor R. Christensen for første gang i en 
slik sammenheng. Han gjennomførte trygt bl.a. den krevende Ingemisco (jeg sukker). 
 
Sopran Christensen var også godt på plass. Hun avsluttet verket sammen med koret bl.a. med en 
vakker diskant. Fremtrende på konserten var allikevel mezzosopran Kosmo og bassbaryton 
Fremmerlid, begge med større oppgaver fra mester Verdi, og imponerende gjennomført (ikke 
minst a-cappella partier i pianissimo). Kosmo sang både mot høyden og i dybden: «Som en 
engel» i Lux aeternasatsen:(la det evige lys skinne for dem).  
 
Fremmerlids stemme var som en stolpe i solistkvartetten, og meget uttrykksfull i solo der han 
sang (minst) som en fulltonende cello bl.a. i Confutatis –satsen: ora supplex et acclini (ydmyk 
ber jeg) og i pianissimo helt alene med mors (død) i Tuba mirum (basunene klinger). Det er ikke 
lov å glemme det gode orkestrets innsats! Konsertmester: Daniel Dalnoki. Takk til dirigent 
Oftung som med behersket ro stadig tok kontroll over det hele. 
 
Sammenfattende må sies at Verdis verk - mot hans uttrykte vilje - heldigvis ble fremført mer enn 
en gang, også til glede og ettertanke for publikum i en overfylt Jeløy kirke. 
 
 
Publisert tirsdag 29. mars 2011 
Omtalen er hentet fra hjemmesiden til moss-avis.no og gjengitt med tillatelse 
 



Giuseppe Fortunino Francesco Verdi 
(10. oktober 1813 – 27. januar 1901) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuseppe Verdi var en av Italias største opera-
komponister. Verdi er på italiensk flertalls-
formen av "grønn". Da teateret i Busseto ble 
innviet 15. august 1868 med fremføring av 
Maskeballet og Rigoletto hadde kvinnene kledd 
seg i grønt til hans ære, og mennene kom med 
grønne slips. 
 
Verdi ble født 1813 i Roncole i hertugdømmet 
Parma. Han fikk musikkundervisning fra han 
var tre år gammel, og som niåring vikarierte 
han som organist i landsbykirken. 18 år 
gammel dro han til Milano, men fikk ikke plass 
ved konservatoriet. Han hadde derfor private 
studier med Vincenzo Lavigna. I 1836-39 var 
han maestro di musica i Busseto. 

 
Etter noen vanskelige år fikk han sitt gjennom-
brudd med librettoen til operaen Nebukadnesar 
i 1842. I de neste fem år ble Verdi stadig mer 
berømt, først i Italia og Europa, og senere også 
i USA. 

 
 
 
I perioden 1844–1870 skrev Verdi flere 
operaer. Operaene ble gradvis mer og mer 
fyldige, og orkesteret fikk en større og 
kraftigere rolle. Verdi var inspirert av andre 
store operakomponister, bl.a. Rossini. Det er på 
slutten av denne perioden vi finner de største og 
mest populære Verdi-operaene; først og fremst 
Rigoletto og Don Carlos. Senere, og med like 
stor popularitet, ble Trubaduren (Il Trovatore) 
satt opp i Roma i 1853. Allerede seks uker 
senere ble La Traviata satt opp. Den ble ikke 
umiddelbart godt mottatt, men etter en 
nyoppsetning året etter ble den en suksess. 

 
I 1870 begynte Verdi å arbeide med verket 
Aïda. Den fikk sin uroppføring i Kairo i slutten 
av 1871. Etter dette trakk Verdi seg tilbake fra 
operaskrivningen. Han skrev en strykekvartett, 
noen religiøse verk og Requiem. I 1879 ble 
Verdi oppfordret til å skrive nok en opera, 
Othello. Verdi brukte på den tiden mye tid på å 
revidere sine tidligere operaer, og Othello ble 
først ferdig i 1886. Othello må sies å være hans 
mest kraftfulle og tragiske verk og ble 
uroppført Milano i 1887. Verdis siste opera 
skulle bli nok en Shakespeare-historie; Falstaff.  

 
Verdi mistet sin kone tidlig, og også hans to 
barn døde. Senere flyttet han sammen med en 
sangerinne, den ugifte tobarnsmoren 
Giuseppina. Verdi følte seg fordrevet fra 
Busseto, fordi Giuseppina ble så dårlig 
behandlet av lokalbefolkningen. Når hun kom 
til søndagsmesse, reiste de andre kvinnene seg 
og gikk. Da hans forhenværende svigerfar gikk 
i rette med Verdi om dette, svarte Verdi i et 
brev: «Jeg har ingenting å skjule. I mitt hus bor 
det en fri, selvstendig kvinne. Som meg elsker 
hun å gå sine egne veier. Jeg vil i all fall si så 
mye: I mitt hus har hun krav på like mye 
respekt som, eller mer, enn jeg selv, og ingen 



har under noen omstendighet lov til å glemme 
dette. Både gjennom sin karakter og sin opp-
førsel har hun all mulig rett til den store om-
sorgen hun aldri unnlater å vise andre.» 
Giuseppina var trolig inspirasjon til portrettet 
av La Traviata. 
 
Sine siste år tilbrakte Verdi som en rik og 
respektert mann i Milano. Ved hans død i 1901 
ble han hyllet i Milanos gater av nærmere 
30.000 mennesker. 
 
 

Tekst: Kari Benum   
(Kilder: Wikipedia, Gyldendals musikkleksikon)  

Portrett av Giovanni Boldini, 1886. Wikipedia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdis Requiem 
 
 
Kort etter Rossinis død i 1868, foreslo Verdi 
for sin forlegger at alle ledende italienske 
komponister skulle samarbeide for å skrive en 
messe til minne om den store døde kunstneren. 
Den skulle oppføres på ett-årsdagen for 
Rossinis død i San Petronio i Bologna. Messen 
skulle oppbevares i det lokale konservatoriets 
arkiv til en senere anledning for å minnes den 
store komponisten. Planen ble mottatt med stor 
entusiasme. Verdi bidro selv med sluttsatsen 
Libera me. Det ble imidlertid ikke noen fram-
føring av messen pga uenighet med dirigenten 
og manglende støtte hos de lokale myndig-
hetene. Verdi ble rasende over at prosjektet 
ikke ble fullført.  
 
En venn av Verdi som fikk se manuskriptet til 
messen, skrev at han var grepet av skjønnheten 
i den siste satsen. Verdi svarte at denne 
uttalelsen fikk ham til å ville skrive hele 
messen ved et senere tidspunkt. Fire år senere 
døde den kjente forfatteren og poeten Manzoni, 
og Verdi besluttet nå at han ville skrive en 
messe hvor en revidert Libera me inngikk.  
 
I løpet av sommeren og høsten 1873 skrev 
Verdi et nytt rekviem under et opphold i Paris. 
Urframføringen av Messa da Requiem skjedde  
ett år etter Manzonis død, 22. mai 1874, i San 
Marco i Milano. Verdi dirigerte selv. Koret var 
på 120 sangere, og orkesteret telte over 100 
musikere. Oppsetningen ble gjentatt tre ganger 
på la Scala, og Milanos publikum mottok det 
nye mesterverket med stor begeistring. Kort tid 
etter dirigerte Verdi selv sju framføringer i 
Paris, etterfulgt av nye suksesser i London, 
Wien og Köln. 
 
Blant et utall av tradisjonelle rekvier, er det 
bare Mozarts Requiem som har høstet større 



anerkjennelse. Dette til tross for også mange 
kritiske røster om at Verdis Requiem er for 
teatralsk, den samme dom som mange sakrale 
verk fra denne tiden fikk. Men denne kritikken 
stilnet, og verket har vist sin livskraft gjennom 
den store interesse verden rundt.  
 
Verdi var agnostiker, og han tolket de mektige 
messetekstene på sin måte. Han var i første 
rekke en komponist som skrev operaer, noe 
hans Requiem avspeiler med dramatiske kon-
traster, fengende og markante rytmer og vakre 
melodier.  Kanskje kan vi si at verket er preget 
av det som dominerte hans operagjerning; å 
beskrive den tragiske følelsen av skjebnens 
grusomhet. Så må man selv gjøre seg opp en 
mening om det også finnes guddommelige spor 
av nåde. Det er i hvert fall rekviemessens 
hovedpoeng. 
 
Et rekviem skal inneholde faste messeledd:  
 
Requiem (Gi dem evig hvile, Herre, og la det 
evige lys skinne over dem)  
 
Kyrie (Herre, forbarme deg)  
 
Dies irae (Vredens dag)  
 
Sanctus (Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, 
all jord er full av Din herlighet) 
 
Agnus dei (O, du Guds lam som bærer verdens 
synder) 
 
Libera me (Herre, fri meg fra den evige død) 
 
 
 

Tekst: Kari Benum  
(Kilde: Forord til Verdi Requiem, C.F Peters) 

Foto: Torstein Egeland 
 
 
 

 
 




