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Oslo Griegfestival arrangeres i år for 19. gang og finner sted i
perioden 14. til 24. april. På ti dager fremføres musikk av 40 komponister
i et tidsspenn på 300 år, Festivalen åpner med en konsert i universitetets
aula den 14. april. Temaet «Genier i lysflommen» refererer seg til at det i
år er 100 år siden Edvard Munchs bilder fikk smykke salen. I samme
tidsrom har Aulaen vært en av Oslo bys viktigste konsertlokaler.
Tradisjonen tro får vi høre norsk korpsmusikk klinge fra paviljongen
på Karl Johan. En stor del av festivalprogrammet i Nasjonalgalleriet
vil være relatert til Nasjonalmuseets utstilling, «Langs kysten: Gude
og hans elever omkring 1870». Kjerulf, Grieg, Schumann, Brahms hadde
alle nær kontakt med Hans Gude. Sjø og hav har inspirert mange
komponister, ikke minst impresjonistene Debussy og Ravel. Hans Gude
var en habil pianist og spilte ofte firhendig med Halfdan Kjerulf. Det
har gitt inspirasjon til en konsert på Norges musikkhøgskole, der fire
pianister med åtte eller fire hender spiller verker av Grieg, Schubert,
Rachmaninov og Trygve Madsen. Trygve Madsen er årets festival-
komponist. På en konsert i Uranienborg kirke blir det anledning til å
bli kjent med et bredt og representativt utvalg av hans musikk. I de
senere år av sitt liv valgte Grieg av helsemessige grunner å bo og ta
sine spaserturer i Holmenkollen og på Frognerseteren, når han
oppholdt seg i Kristiania. Årets Griegforedrag handler om Griegs
reiser i Jotunheimen og holdes på Voksenåsen hotell og konferanse-
senter. Foredraget kombineres med lunsj og konsert med et ungt
kammerorkester fra musikkhøgskolen i Ingesund/Arvika. Programmet
«Slåtter i fargerikt fellesskap. Kinesisk og norsk folkemusikk» er
festivalens mest eksotiske innslag og et uttrykk for det musikalske
samarbeidet som på forskjellig vis finner sted mellom Kina og Norge.
Med dette ønsker vi velkommen til Oslo Griegfestival 2016.  

Einar Steen-Nøkleberg 



Konsertoversikt
Torsdag 14. april kl 19.00

Universitetets aula

«GENIER I LYSFLOMMEN»

Medvirkende:

Mari Maurstad (skuespiller)

Isa Katharina Gericke (sang)

Aage Kvalbein (cello)

Einar Steen-Nøkleberg (klaver)

Lørdag 16. april kl 14.00

Nasjonalgalleriet

OMVISNING I UTSTILLINGEN «LANGS KYSTEN»

Lørdag 16. april kl 15.00

Nasjonalgalleriet

«SANGER OM HAVET»

Søndag 17. april kl 13.00

Musikkpaviljongen

«OSLO BRIGADEMUSIKK

SPILLER MUSIKK FRA GRIEGS TID»

Søndag 17. april kl 15.00

Nasjonalgalleriet

«MUSIKK OG BRUSENDE VANN»

Tirsdag 19. april kl 19.30

Gamle Logen

«BARE ULF OG ET FLYGEL»

Klaveraften med pianisten Ulf Nilsen

Onsdag 20. april kl 19.00

Deichmanske hovedbibliotek

«NATURBILDER OG FARGERIKT FELLESKAP»

Kinesisk og norsk folkemusikk

Torsdag 21. april kl 19.30

Norges musikkhøgskole

«MUSIKK FOR FIRE PIANISTER OG ÅTTE HENDER»

Fredag 22. april kl 19.00

Uranienborg kirke

«KOMPONISTPORTRETT AV TRYGVE MADSEN»

Lørdag 23. april kl 13.00

Sentralen, Forstanderskapssalen

«EVENTYRET OM GRIEG»

Minken Fosheim forteller

Lørdag 23. april kl 14.00

Nasjonalgalleriet

OMVISNING I UTSTILLINGEN «LANGS KYSTEN»

Lørdag 23. april kl 15.00

Nasjonalgalleriet

«HANS GUDE OG MUSIKERVENNENE HANS»

Søndag 24. april kl 11.00 - 15.30

Voksenåsen kultur- og konferansehotell

«EDVARD GRIEG I FJELLHEIMEN»

foredrag, Nordmarkabuffet og konsert



Om festivalen
Oslo Griegfestival arrangeres av Oslo Griegselskap som ble
opprettet i forbindelse med 150års-feiringen for Edvard Griegs
fødsel. Festivalen ble grunnlagt i 1999 og presenterer klassisk
musikk fra alle tidspoker og frem til i dag. 

Selskapets formål er å befeste og øke kjennskapen til Edvard
Grieg og hans musikk og å skape en bevissthet om Griegs
betydning for utviklingen av musikklivet i hovedstaden. 

Billetter selges i døren fra senest en halvtime før
konsertstart.

Bli medlem av Oslo Griegselskap for å få rabatt på en rekke
arrangementer og konserter. Send en epost til
post@oslogriegselskap.no eller meld deg inn ved inngangen
til en av våre arrangemnter under festivalen.

Årskontigent: 
Ordinær: kr 300
Honnør/Student: kr 200

Oslo Griegfestival i sosiale medier

www.facebook.com/oslogriegfestival

@oslogriegfestival 
#oslogriegfestival

Bli medlem



Det er 100 år siden Munchs bilder kom på plass (1916) i Aulaen.
Musikken på denne konserten tar utgangspunkt i bildene,
i Munchs vennskap med dikteren Sigbjørn Obstfelder og
komponistene Fredrick Delius og Richard Strauss, og at Aulaen
like lenge har vært en viktig arena for Oslos musikkliv.

Medvirkende: Mari Maurstad (skuespiller), Isa Katharina Gericke
(sang), Aage Kvalbein (cello), Einar Steen-Nøkleberg (klaver).

Billetter:
Ordinær: kr 300
Studenter: kr 200
Barn og unge t.o.m. 18 år: Gratis
Medlem av Oslo Griegselskap: kr 200

Åpningskonserten

Torsdag 14. april kl 19.00, Universitetets aula

«GENIER I LYSFLOMMEN»
Aulaen i 100 år med

Edvard Munch og musikken



Lasse Thoresen (1947) - Solspill for klaver (1986)

Edith Södergran (1892-1926)- Triumf att finnas till.

Agathe Backer-Grøndahl (1847-1907) - «Lyse Nætter»  

Fra «Sange paa Havet» til tekster av Holger Drachmann,  op. 17 (1887)

Agathe Backer-Grøndahl - «Valborgsnat ved Havet»

Fra «Ti Sange til Digte af Vilhelm Krag» , op. 31 (1894)

Edvard Grieg (1843-1907 ) - «Allegro molto ed appassionato»

Fra Sonate i c-moll, op. 45 (1886), arrangert for cello

Trygve Madsen (1940) - Fra «Sanger til dikt» av Sigbjørn Obstfelder (1965):

«Nocturne»

«Sommer»

Edvard Grieg - «Bergliot», Melodrama, op. 42 (1871)

til tekst av Bjørnstjerne Bjørnson

Frederick Delius (1862-1934) - Fra «Seven Songs from the Norwegian» (1892):    

«Venevil» til tekst av Bjørnstjerne Bjørnson

«Margretes vuggesang» til tekst av Henrik Ibsen

«Fuglevise» til tekst av Henrik Ibsen

Edvard Grieg - Fra Sechs Lieder, op. 48 (1889):

 «Zur Rosenzeit» til tekst av Goethe

«Ein Traum» til tekst av Bodenstedt

David Monrad Johansen (1888-1974) - Fra Suite for klaver og cello, op. 24 (1943)

«Fantasia» 

«Aria Danza»

Øistein Sommerfeldt Om kjærlighet til tekst av Stein Mehren, op. 46 (1976),

1919–1994 for sang og cello.

Richard Strauss (1864-1949) - Fra Vier Lieder, op. 27 (1894)

Morgen til tekst av John Henry Machay

Program



Mari Maurstad (Skuespiller)  debuterte på Den Nasjonale Scene i Bergen  i 1977,
og har vært ansatt på Nationaltheatret siden 1981. Har hatt 5 egne
soloshow, utgitt en rekke bøker og cd-er. Av roller kan nevnes Cordelia,
 Eliza Doolitle, Den Grønnkledde, Gina Ekdal, Pippi, Pernille, Valencienne,
tante Sofie. Hun vant Heddaprisen for Lina Lamont i «Singing in the Rain».

Isa Katharina Gericke (Sopran) er kjent for sin allsidighet innen konsert,
kammermusikk og opera, og repertoaret spenner fra barokk til samtid.  Med
en særlig forkjærlighet for lieder og romanser har hun gjort seg bemerket
med sine konsertforestillinger om sangerinnene Eva Sars Nansen, Jenny Lind
og Kirsten Flagstad. Nylig viste hun også nye sider i kabareten, «Frauen sind
keine Engel» med musikk fra 1930- og 40 tallets Berlin. Isa Katharina Gericke
har siden 2001 vært kunstnerisk leder for Glogerfestspillene i Kongsberg og
er en etterspurt programleder og formidler, hvor hun kombinerer ord og
toner med eleganse og humor. Hun har vunnet flere priser og gitt ut flere
kritikerroste plater på Simax. Isa Katharina Gericke har vært solist med en
lang rekke orkestre under ledelse av Europas fremste dirigenter: BBC
Symphonic Orchestra, Tsjekkisk Filharmoni, Kammerakademie Potsdam,
Akademie für alte Musik Berlin, Jyväskylä Sinfonia, Oslo Filharmoniske
Orkester og flere andre norske orkestre og kammermusikkensembler.  Hun
har hatt roller på Den Norske Opera og Ballett, «Spelet om Heilag Olav» på
Stiklestad, Opera Sør I Kristiansand, Trondheim symfoniorkesters
Musikkteater, Bremen Filharmoni og er i tillegg en etterspurt
oratoriesanger.

Aage Kvalbein (Cello) er en av Norges mest markante musikere, både som
solist, kammermusiker og pedagog. Etter debutkonserten i Oslo i 1973 hadde
et samstemt kritikerkorps overskriftene «lysende», «fantastisk», «suveren».
En hektisk turnévirksomhet fulgte, med inntil 150 konserter i året. Turnéene
omfattet alle de europesike land, samte USA, Mexico, Guatemala, Israel, Sovjet,
Kina, Hong Kong, Singapore, Filippinene og Korea. Kvalbein stilte også i tre
internasjonale musikk-konkurranser, i Essen, München og Helsinki, og vant
alle tre.
Her i Norge er det blitt Strykerprisen, Debutantprisen, Kritikerprisen,
Griegprisen og 3 ganger Spellemannprisen. I en alder av 33 år ble han Norges
første professor i cellospill, en posisjon han har ennå. Det har etterhvert
blitt over førti plater.

Einar Steen-Nøkleberg (Klaver) har vært i toppsjiktet av norske pianister fra
sin trippel-debut i 1970. Grieg-Prisen, Spellemannsprisen og kritikerprisene er
noen av hans utmerkelser. Han ble ridder av St. Olav i 1994 for sin innsats for
norsk musikk. Etter 45 år som professor i Oslo og Hannover er han nå free-
lance. Einar har spilt inn alle verker av Grieg, Sæverud, Tellefsen og Kjerulf.
Den siste innspillingen er Bachs 6 franske suiter for Melodia i Moskva. Han
grunnla Oslo Griegselskap i Oslo i 1993.

Om de medvirkende



kl 14.00: OMVISNING I UTSTILLINGEN «LANGS KYSTEN» 
ved Frithjof Bringager (seniorkurator) og med musikkinnslag.

kl 15.00: «SANGER OM HAVET» 
Medvirkende: Frøy Holtbak (sopran), Erik Grøtvedt (tenor), 
Magnus Ingemund Kjelstad (baryton) og
Einar Steen-Nøkleberg (klaver).
Programmet presenteres av Elisabeth Tandberg. 

Kombinasjonsbillett for utstilling, omvisning og påfølgende konsert
kjøpes i billettsalget ved inngangen:
Ordinær: kr 200
Honnør: kr 150
Studenter: kr 150
Barn og unge t.o.m. 18 år: Gratis
Medlem av Oslo Griegselskap: kr 150

Lørdag 16. april kl 14.00 - 16.00, Nasjonalgalleriet

OMVISNING I UTSTILLINGEN
«LANGS KYSTEN» OG KONSERTEN 

«SANGER OM HAVET»



Jean Sibelius: «Till Havs»
Fra Tre sånger op. 84 nr. 5 til tekst av Gustav Nordqvist

 Christian Sinding (1856–1951) -  «Der skreg en fugl»
Fra op. 18 til tekst av Vilhelm Krag

 Christian Sinding - «Rav»
Fra 5 Sange, op. 19 til tekster av Holger Drachmann

Johannes Brahms (1833–87) -  «Auf dem See»
Fra 8 Lieder op. 59 til tekst av Carl Simrock

  
 Johannes Brahms – «Meerfahrt» fra 4 Lieder op. 96 til tekst av Heinrich Heine

Edvard Grieg (1843–1907) -  Sørgemarsj over Rikard Nordraak (1866)

 Sanger av Edvard Grieg
 «Der skreg en fugl» fra Digte af Vilhelm Krag op. 60

 «Med en vandlilje» fra Seks Digte af Henrik Ibsen op. 25
 «Lys natt» fra 70 til tekster av Otto Benzon

 «Mens jeg venter» fra Digte af Vilhelm Krag op. 60
 «En Svane» fra Seks Digte af Henrik Ibsen op. 25

«Du fatter ei bølgenes evige gang»
fra Hjertets melodier til tekst av H.C. Andersen op 5

 «Langs ei Å» fra 12 melodier til dikt av A.O. Vine  op. 33
«Spillemænd» fra Seks Digte af Henrik Ibsen op. 25

«Eit Syn» op 33 fra 12 melodier til dikt av A.O. Vine  op. 33
 «Den Bergtekne» op 32   

Program

Programmet presenteres av
Elisabeth Tandberg.  

Om de medvirkende

Eirik Grøtvedt studerer ved
Barratt Dues Musikkinstitutt med
Torgun Birkeland og er allerede
benyttet som solist i en rekke
sammenhenger.  

Frøy Hovland Holtbakk studerer
ved Barratt Due musikkinstitutt.
Hun har sin bakgrunn fra teater,
musikal og sang og har hatt større
roller ved oppsetninger og mottatt
en rekke stipendier og priser for sine
rolletolkninger.

Magnus Ingemund Kjelstad studerer
ved Norges Musikkhøgskole og
fortsetter høsten 2016 på Opera-
akademiet i København. Han har hatt
en rekke prestisjefylte solistoppdrag,
blant annet i Händels Messias og
Bachs Johannespasjon. Han har
deltatt på festivaler og på
oppsetninger på Den Norske Opera.



«Kongen» av Preussen (1843)

«Den Norske Løve» av Oscar Borg

«Landkjending» av Edvard Grieg (arr: Oscar Borg) 

«Tistedalens Galop» av Oscar Borg

«Du og jeg, polka» av Oscar Borg

«Defilérmarsch» av Alfred Svendsen

«Aisha, intermezzo» av John Lindsay

«Boulanger-Marsch» av Louis Desormes

«Frei wie der Adler» av Heinrich Steinbeck

«Sam Sadera» av Johannes Hanssen 

Søndag 17. april kl 13.00, 
Musikkpaviljongen ved Nationaltheatret

«OSLO BRIGADEMUSIKK
SPILLER MUSIKK FRA GRIEGS TID»

Oslo Brigademusikk har spesialisert seg på norsk musikk for messing
og treblåsere fra tiden 1860-1920. Korpset spiller originalskrevet
musikk på autentiske instrumenter fra perioden.
Dirigenten Jan Eriksen (1942) var fra 1970 og frem til pensjonsalder
programmedarbeider i NRK med blåsemusikk som fast programpost.
Han har vært hornist i flere orkestre og dirigert musikkorps i mer
enn 40 år. Han har laget mange arrangementer for korps og er med
sine store musikkhistoriekunnskaper en populær kåsør.

Gratis adgang.

Program



Ettermiddagskonsert med professor og pianist Sergej Osadchuk.
Verker av Rachmaninov, Debussy, Ravel og Grieg. 

Sergej Osadchuk er en ukrainsk-norsk pianist som har bodd i Norge
siden 1992. Han har vært solist med russiske og norske orkestre og er
professor ved musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø.
Osadchuk gir regelmessig konserter og masterclasses i hele Europa
og har spilt inn flere plater med norske musikere. 

Søndag 17. april kl 15.00, Nasjonalgalleriet

«MUSIKK OG BRUSENDE VANN»

Sergej Rachmaninov - Variasjoner over et tema av Corelli, op. 42

Claude Debussy - La cathédrale engloutie (Den sunkne katedral)

Maurice Ravel - Gaspard de la nuit:
Trois poèmes pour piano d'après Aloysius Bertrand
1. Ondine (havfruen) 2. Le gibet (galgen) 3. Scarbo (djevelsk dverg)

Edvard Grieg - Lyriske stykker:
Albumblad, op. 12
Hjemve op. 57
Arietta, op. 12

Claude Debussy - L´Isle joyeuse (gledens øy)

Program

Kombinasjonsbillett for

utstilling og konsert:

Ordinær: kr 200

Studenter: kr 150

Barn og unge t.o.m. 18 år: Gratis

Medlem av Oslo Griegselskap: kr 150



Ulf Nilsen (1964) er utdannet som kirkemusiker og
cembalist fra Norges musikkhøgskole, men har i mange år
også utfoldet seg som improvisator og  pianist i de fleste
sjangere. Han er organist i Lovisenberg kirke siden 1996 og
er blitt landskjent for sine konserter med klarinettisten
Georg Reiss, Stian Carstensen og gospelsangeren Tracee
Lewis Meyn. På konserten den 19. april skal han imidlertid
fremføre et rent klassisk soloprogram for klaver, et
resultat av en periode med Einar Steen-Nøkleberg som
mentor og sparringpartner. På konserten blir det også
anledning til å gi ham temaer han vil improvisere over.

Billetter:
Ordinær: kr 250
Studenter: kr 220
Barn og unge t.o.m. 18 år: Gratis
Medlem av Oslo Griegselskap: kr 220

KLAVERAFTEN MED PIANISTEN ULF NILSEN
Tirsdag 19. april kl 19.30, Gamle logen

«Bare Ulf og et flygel»



Ludwig van Beethoven: Sonate i c-moll, op. 10 nr. 1
- allegro molto e con brio
- adagio molto
- Finale prestissimo

Johann Sebastian Bach: fra fransk suite nr 5 i G-dur
- Allemande
- gavotte
- gigue

Keith Jarrett (f. 1945), arr. Ulf Nilsen: My song

Johannes Brahms: fra 6 klaverstykker, op. 118
- Ballade i g-moll
- intermezzi i f-moll og ess-moll

Pause

Edvard Grieg: Fra lyriske stykker, op. 43
- Sommerfugl
- Liten fugl

Fartein Valen: Intermezzo, op. 36

Edvard Grieg: fra Slåtter, op. 72:
- Myllargutens bruremarsj
- Røtnamsknut (halling)

Improvisasjon over temaer fra publikum

Ludwig van Beethoven: Sonate i E-dur, op. 109
- Vivace ma non troppo
- resstissimo
- andante

Program



Medvirkende: Hong Hong Zheng, Ann Kunish, Alisa Ye,
Lanfang Wen og Yuyi Zhou (zheng), Jingyang Yao (Pipa),
Sivert Holmen (hardingfele), Heidi Yi (klaver).

Konserten arrangeres i samarbeid med Deichmanske
hovedbibliotek.

Billetter:
Ordinær: kr 100
Barn og unge t.o.m. 18 år: Gratis
Medlem av Oslo Griegselskap: kr 100

Onsdag 20. april kl 19.00, Deichmanske hovedbibliotek

«NATURBILDER OG
FARGERIKT FELLESKAP»

Kinesisk og norsk folkemusikk



Yuyi Zhou spiller «Beautiful night on a fishboat»

på Gushing

«Haugelåt» og «Bruremarsj etter Myllarguten» 

Sivert Holmen spiller slåtter på hardingfele og

Heidi Ye fremfører Edvard Griegs slåtter fra op. 72

Jingyang Yao spiller på det kinesiske instrumentet Pipa

Rigmor Johnsen leser dikt av Olav Hauge:

“Det var den draumen” (Kinesisk Oversettelse: Xi-Chuan)

Tre komposisjoner for zheng:

1. Fossende vann rundt høye fjell (Hong Hong Zheng)

2. Fiskerens kveldsang (Ann Kunish og Hong Hong Zheng)

3. Stråler av lykke (Alisa Ye, Lanfang Wen, Ann Kunish og

Hong Hong Zheng)

Program



Femten år gamle Yuyi Zhou  er elev ved Oslo International School.
Hun har spilt gushing i fem år, var medlem av guzheng-gruppen
yulinlong i Kina.

Sivert Holmen studerer folkemusikk på Norges musikkhøgskole
og er en av landets fremste utøvere på hardingfele. Duoen «Odde &
Holmen» ble i 2015 kåret til årets unge folkemusikere og vant også i
klassen for «gruppespel».

Heidi Yi er elev på Oslo katedralskole og spiller piano med Einar
Steen-Nøkleberg.
I 2015 var hun solist i Mozarts første klaverkonsert i A-dur. 

Jing Yang Yao spiller pipa og er i Norge for å ta mastergrad som
agronom på Ås. I 2008 nådde hun det øverste nivået i
eksamenssystemet (Zhejiang Province), har vunnet flere priser og
vært aktiv som solist og leder av musikkgruppen ved sitt universitet
i Kina.

Rigmor Johnsen begynte studier i Beijing i 1981 og har senere både
vært kulturattaché og en enestående formidler av kulturell
kontakt mellom Kina og Norge.

Hong Hong Zheng spiller zheng og er utdannet ved Shanghai
Conservatory of Music og Norges musikkhøgskole. I 1986 vant hun 1.
pris i Shanghai radios musikkonkurranse og virker som solist, lærer
og dommer i konkurranser. Hong Hong flyttet i 1988 til Norge og
har gitt en rekke konserter i Norden, RUssland, USA og Thailand.
Gjennom samarbeidet med norske musikere har hun bidratt til å
skape et repertoar som inkorporerer både østlige og vestlige
elementer.

Alisa Ye har spilt guzheng sammen med Den norske
guzhengforeningen siden 2014. Hun har arrangert flere
kulturfestivaler i Shanghai, er taiji instruktør, og har også
opptrådt med guzhengforeningen med taijidans. I 2015 vant hun
tredje pris ved det internasjonale taiji konkurranse som ble holdt i
Shanghai i 2015 for kinesere bosatt i utlandet.

Langfang Wen har spilt med Den norske guzhengforeningen siden
2014 og opptrer også som sanger og danser i det kinesiske miljøet.

Ann Kunish har mastergrader i musikk fra University of Wisconsin-
Madison i USA og Norges Musikkhøgskole og en mastergrad i
kinesisk fra UiO. Hun var fra 1988 profesjonell valdhornist og spilte i
Filharmonien, KORK og Den Norske Operas orkester. Fra 1999 var hun
avdelingsleder for Musikkavdelingen ved Deichmanske bibliotek og
er nå med i Hovedbibliotekets ledergruppe med ansvar for
musikksamlingen.

De fire guzheng-spillerne har alle opptrådt med Den norske
guzhengforeningen på ERAS kulturfestivalen i Oslo, Oslo
Kulturnatt og Stoppested Verden i Hamar.

Om de medvirkende



Medvirkende: Désirée Paulsen Bakke, Jorunn Marie
Bratlie, Vebjørn Anvik og Haldor Meland.

Verker av Grieg, Schubert, Rachmaninov og Trygve
Madsen.

Billetter:
Ordinær: kr 200
Barn og unge t.o.m. 18 år: Gratis
Studenter og ansatte ved NMH: Gratis
Medlem av Oslo Griegselskap: kr 100

Torsdag 21. april kl 19.30, 
Norges musikkhøgskole - Levinsalen

«Musikk for fire pianister
og åtte hender»



E. Grieg : I høst. Konsertouverture, op. 11

Jorunn Marie Bratlie

Vebjørn Anvik

Haldor Meland

Désirée Paulsen  Bakke

S. Rachmaninov: Fantaisie-Tableaux, 

Suite for for two pianoes, op. 5

- Barcarole

- La Nuit ....L'amour

- Les Larmes

- Pâques

Jorunn Marie Bratlie

Désirée Paulsen Bakke

Pause

F. Schubert : Fantasia f -minor, D 940 , four hands

Vebjørn Anvik

Haldor Meland

Trygve Madsen : Grotesques & Arabesques, for 2 pianoes and 4 pianists

- Dimitri

- Maurice

- Arnold & Richard

- Claude

- Sergei

Jorunn Marie Bratlie

Vebjørn Anvik

Haldor Meland

Désirée Paulsen  Bakke

Program



Appendix
S. Rachmaninov: Fantaisie Tableaux

No. 1 - Gondola 

O cool evening wave
Lap gently under the oars of the gondola
...that song again! ans again the sound of the guitar
...in the distance, now melancholy, now happy,
Was heard the sound of the barcarolle:
'The gondola glides through the water,
And time flies through love;
The waters become smooth again
And passion will rise no more.'                                    
                                                                                             Lermontov
No. 2 - Night...Love

It is the hour when from the boughs
The nightingale's high note i heard;
It is the hour when lovers' vows
Seem sweet in every whisper'd word;
And gentle winds, and waters near,
Make music to the lonely ear.
                                                                                               Byron
No. 3 - Tears

Human tears, O human tears!
You flow both early and late -
You flow unknown, you flow unseen
Inexhaustible, innumerable,-
You flow like torrents of rain
In the depths of an autumn night.
                                                                                                Tyutchev
No. 4 - Easter

The mighty peal rang out over the earth,
And all the air, moaning, shuddered and groaned.
Melodious, silver thunderings
Told the news of the holy triumph.
                                                                                                 Khomyakov



Désirée Paulsen Bakke debuterte i Oslo 1981 med Rikskonsertenes
débutstøtte. Hun har studert med Eline Nygaard, Einar Steen-
Nøkleberg og Jens Harald Bratlie. Klavereksamen fra  Staatliche
Hochschule für Musik und Theater, Hannover og Diplomeksamen
fra Norges Musikkhøgskole i 1983. Hun har vært  pianist i flere
 produksjoner for Rikskonsertene. I 2007 utga hun sammen med Saida
Kafarova  en CD for to klaver på plateselskapet «Centaur Records».
Désirée Paulsen Bakke er ansatt som akkompagnatør ved Norges
musikkhøgskole.

Haldor Mæland har studert ved Hochschule für Musik und Theater,
Hannover, og ved Norges musikkhøgskole hvor han avla
diplomeksamen 1987. Siden har han vært solist med en rekke orkestre
både i inn og utland.  Han er en ivrig kammermusiker, og
samspillpartnere har bl.a. vært Arve Tellefsen, Truls Mørk, Lars
Anders Tomter, Martin Fröst. Mæland er nå førsteamanuensis i
akkompagnement ved Norges musikkhøgskole og klaverpedagog
ved musikklinja på Ski videregående skole.

Jorunn Marie Bratlie debuterte som pianist da hun var 15 år. I mer
enn 40 år har hun hatt en allsidig karriere som solist,
kammermusiker og akkompagnatør. Hun har vært solist med de
største orkestrene i Norge og gitt konserter over hele landet, USA,
Kina og store deler av Europa. Hun var i sin tid den yngste solist
noensinne i Griegs klaverkonsert under Festspillene i Bergen. I
tillegg til flere store produksjoner for radio og TV har hun et
tyvetalls LP`er og CD`er på samvittigheten.
Hun har gjennom flere CD-innspillinger og forskningsprosjekt
spesialisert seg på norsk musikk fra mange tidsepoker. Hun er ansatt
som førsteamanuensis i klaver ved Norges musikkhøgskole.

Vebjørn Anvik har studert klaver med bl.a. Eline Nygaard og Einar
Steen – Nøkleberg, og debuterte som solopianist i Oslo i 1981. Han har
mottatt flere nasjonale priser, bl.a. Levin – Prisen (1993). Han har vært
solist med flere av de fremste norske symfoniorkestre, konsertert
ved norske og europeiske musikkfestivaler, og gjort flere CD –
innspillinger. Vebjørn Anvik er pianist i Grieg Trio, og har med dette
ensemblet turnert i Europa, Asia og USA, vunnet nasjonale og
internasjonale priser og gjort diverse CD – innspillinger.

Om de medvirkende



Trygve Madsen (1940) er årets festspillkomponist. Musikken hans blir å
høre på tre av festivalens konserter. Madsen har komponert musikk i de
fleste sjangere, alt fra symfonier, operaer og musikaler til konserter og
kammermusikk. I årenes løp har mer enn 160 store og små verker sett
dagens lys. Mange musikere elsker å spille Madsens musikk fordi den
ligger så godt til rette for instrumentet. Ikke uten grunn spilles
musikken hans på kurser og musikkinstitusjoner mange steder i verden.
Flere av verkene benyttes som eksamensstoff eller som pliktnummer i
nasjonale og internasjonale konkurranser. Antall CD-innspillinger – 36
i skrivende stund – sier noe om populariteten! I unge år var mange av
tidens store jazzmusikere Madsens store inspirasjonskilde. Senere  ble
Prokofjev og Sjostakovitsj ledestjernene i den videre kompositoriske
utvikling mot et personlig uttrykk. I mange av sine verker har Madsen
valgt å la seg inspirere av komponister som Bach, Beethoven eller Grieg.
Det gjør han ved hjelp av musikalske sitater eller ved å benytte temaer
som utgangspunkt for variasjonsverk. I løpet av festivalen blir det en
god anledning til å oppleve noe av det musikalske mangfoldet musikken
hans representerer.

Fredag 22. april kl 19.00, Uranienborg kirke

«KOMPONISTPORTRETT
AV TRYGVE MADSEN»

Medvirkende: Gunda-Marie Bruce (sopran), Tine Johnsgaard (cello),
Morten Mortensen og Dean Stallard (fløyte), Terje Winge (orgel),
Lennart Wolfgramm, Joachim Kwetzinsky og Magne Fossum Løvdal
(Klaver). 

Konserten arrangeres i samarbeid med
Uranienborg menighet.

Mer Trygve Madsen kan oppleves på
Trygve Madsen Festival:
www.trygvemadsen.no

Billetter:
Ordinær: kr 200

Studenter: kr 100
Barn og unge t.o.m. 18 år: Gratis

Medlem av Oslo Griegselskap: kr 100



Preludium og fuge op. 61 for orgel
Terje Winge (orgel)

Magne Fossum Løvdal i samtale med komponisten

Metamorfoser for fløyte/ altfløyte/bassfløyte, cello og
klaver Urfremføring
Morten Mortensen (fløyter), Tine Johnsrud (cello), Lennart
Wolfgramm (klaver)

Wald-Tauben-Musik for 2 fløyter  
urfremføring
Morten Mortensen og  Dean Stallard (fløyte)

Fra To sanger til dikt av Rolf Jacobsen op. 99:
- Sov sus

Tre sanger fra 8 sanger til tekst av Sigbjørn Obstfelder, op. 8:
- Regn
- Der blinker ei stjerner
- Sommer
 Gunda-Marie Bruce (sopran), Lennart Wolfgramm (klaver)

Magne Fossum Løvdal i samtale med komponisten

Seks preludier fra 24 Preludier for klaver op. 20.
Lennart Wolfgramm (klaver)

Tine Johnsrud To Valse-kapriser over navnet GRIEG op. 134,
for 4hendig klaver.
Lennart Wolfgramm og Joachim Kwetzinsky (klaver)

A la manière de Grieg op. 138 for klaver
Joachim Kwetzinsky (klaver)

Fra Le Tombeau de Dupré op. 62 for orgel:  Cantabile og Final
Terje Winge (orgel)

A piece for peace

Program



Sopranen Gunda-Marie Bruce har hatt solistoppdrag på operascener
i Sverige og Norge og er etterspurt som solist på
oratoriefremføringer og kirke- og korkonserter.

Fløytisten Morten Mortensen (1957) er ansatt ved musikk- og
kulturskolene i Lørenskog og Skedsmo og har en utstrakt
virksomhet som konsertgiver og medlem av kammermusikk-gruppene
Orpheus, Trio Mythos og Madsen Trio. Han har utgitt flere lærebøker
og er aktiv som foredragsholder.

Fløytisten Dean Stallard (1963) var i flere år fløytist i The Kings
Royal Hussars. Etter et avsluttet diplomstudium ved Royal Collage
of music i London underviste han talentene på musikkhøgskolen og
Barratt Dues musikkinstitutt og er nå pedagog ved Oslo musikk- og
kulturskole. Han har fått stor oppmerksomhet for sine ideer om
fløytepedagogikk og er en etterspurt foredragsholder.

Cellisten Kristine Kohnsgaard (1965) har lang erfaring som orkester-
og kammermusiker og arbeider i dag som gruppeleder i Innlandet
Filharmoniske Orkester og som piano- og cellopedagog ved
Lørenskog Musikk- og Kulturskole. Foruten å medvirke i ensemblene
Losby Dannende, Madsen Trio og Idiva pianotrio har hun spesialisert
seg på det elektroniske instrumentet theremin.

Magne Fossum Løvdal er ansatt i Musikk-Hustets Forlag og har hatt
utgivelser av Trygve Madsen som en av sine arbeidsområder. I tillegg
er han freelancemusiker som pianist, repetitør og kammermusiker.

Joachim Kwetzinsky (1978) er en fremtredende og allsidig norsk
pianist som både har fått Rikskonsertenes INTRO-klassisk (2004) og
Robert Levins Festspillpris ( 2009).  Han har spilt konserter i 20 land og
urfremført over 30 verker av norske og utenlandske komponister.
Kwetzinsky har medvirket på en rekke CD-utgivelser i tillegg til en
solo-CD med musikk av Sjostakovitsj og Rodion Sjtjedrin. Han har
urfremført flere av Trygve Madsens klaververker.

Pianisten Lennart Wolfram har vunnet internasjonale priser og har
gitt en rekke konserter nasjonalt og internasjonalt som solist og
kammermusiker. I tillegg har han en utstrakt pedagogisk virksomhet.

Terje Winge (1950) er professor ved Norges musikkhøgskole og kantor
i Grorud kirke, der han regelmessig fremfører kantater og
oratorier. Siden debuten som konsertorganist (1970) har han gitt
konserter i en lang rekke europeiske land og laget mange
plateinnspillinger.

Om de medvirkende



Minken Fosheim er et navn som for mange vekker gode
barndomsminner. Hennes barnebøker om kjente komponister er
svært populære.
Med varme og humor forteller Minken om komponistens oppvekst
og virke. «Eventyret om Grieg» er en forestilling for barn fra 0 til
100 år.

Medvirkende: Minken Fosheim (skuespiller), Helene Byhring Fosheim
(dukkespiller) og Studenter ved Barratt Due musikkinstitutt.

Forestillingen presenteres i samarbeid med Fagerborgfestspillene
ved Barratt Due Musikkinstitutt. Fagerborgfestspillene er en ny
kammermusikkfestival skapt av unge musikere, for et nytt
publikum. Fagerborgfestspillene arrangeres av avgangsstudenter
ved Barratt Due Musikkinstitutt. Les mer om dem og deres program
på fagerborgfestspillene.no

Billetter:
Ordinær: kr 150
Studenter: kr 80
Barn fra 2 år t.o.m. 16 år: kr 80
Barn t.o.m. 2 år: Gratis
Medlem av Oslo Griegselskap: kr 80

Lørdag 23. april kl 13.00, 
Sentralen - Forstanderskapssalen

«Eventyret om Grieg»
Minken Fosheim forteller



kl 14.00: OMVISNING I UTSTILLINGEN «LANGS KYSTEN» 
ved Frithjof Bringager (seniorkurator) og med musikkinnslag.

kl 15.00: «HANS GUDE OG MUSIKERVENNENE HANS» 
Medvirkende:
Julie Yuqing Ye (klaver), Mari Birgitte Halvorsen (fiolin).
Trio Bauge: Ragnhild Kyvik Bauge (fiolin), Einar K. Bauge (bratsj),
Sverre K. Bauge (cello).
Verker av Kjerulf, Grieg, Brahms og Schumann.

Kombinasjonsbillett for utstilling, omvisning og påfølgende
konsert kjøpes i billettsalget ved inngangen:
Ordinær: kr 200
Honnør: kr 150
Studenter: kr 150
Barn og unge t.o.m. 18 år: Gratis.
Medlem av Oslo Griegselskap: kr 150

Lørdag 23. april kl 14.00 - 16.00, Nasjonalgalleriet

OMVISNING I UTSTILLINGEN
«LANGS KYSTEN» og konserten 

«HANS GUDE OG
MUSIKERVENNENE HANS»



Ernö Dohnányi - Serenade for stryketrio i C-dur op. 10

Halfdan Kjerulf - Skizze
arrangert for strykekvartett av Johan Hennum

Halfdan Kjerulf - Vuggevise for klaver

Johannes Brahms - Rhapsodi op. 79, nr. 2

Robert Schumann - Klaverkvintett i Ess-dur 

Programmet presenteres av Harald Herresthal

Program

Om de medvirkende
Pianisten Julie Yuqing Ye (23) er fra Helset i Bærum. Hun går på
diplomstudiet ved Norges musikkhøgskole og regnes allerede som
en av Norges mest lovende pianister. Hun har spilt på Festspillene i
Bergen og deltatt i NRKs TV-serie Meisterklasse med Leif Ove Andsnes.

Trio Bauge består av tre søsken som også hver for seg har gjort seg
bemerket i norsk musikkliv. Cellisten Sverre Kyvik Bauge (26) er
medlem av ensemblet Allegria og har spilt på en rekke norske og
utenlandske festivaler. Fiolinisten Ragnhild Kyvik Bauge (20) er
student på Norges musikkhøgskole, har hun vunnet priser og er en
aktiv freelancemusiker. Bratsjisten Einar Kyvik Bauge (25) har
nettopp avsluttet et masterstudium ved Norges musikkhøgskole og
har deltatt både som solist og kammermusiker på mange nasjonale
kammermusikkfester.

Trioen er for anledningen utvidet med Mari Birgitte Halvorsen (23)
som studerer ved Norges musikkhøgskole. Hun har vunnet flere
priser og vært solist med flere norske orkestre.

Programmet er satt sammen av Harald Herresthal for å vise
maleren og amatørpianisten Hans Gudes nære kontakt med
musikkmiljøet og komponistene i Kristiania og Düsseldorf.  



11.00: Johan Kofstad forteller og viser bilder fra Griegs reiser i
Jotunheimen. Maria Therese Bersaas synger fjellsanger fra
Edvard Grieg og Fredreric Delius, akkompagnert av
Einar Steen-Nøkleberg.

12.00: NORDMARKA-BUFFET

14.00: MUSSORGSKIJ: KONSERT MED INGESUND MUSIKKHöGSKOLAS
STRÅORKESTERBILDER

Kombinasjonsbillett foredrag, Nordmarkabuffet og konsert:  
Ordinær: kr 400
Barn fra 13 år t.o.m. 18 år: kr 285
Barn fra 4 år t.o.m. 12 år: kr 100
Barn t.o.m. 3 år: Gratis
Medlem av Oslo Griegselskap: kr 400
Forhåndsbestilling til: program@voksenaasen.no

Søndag 24. april kl 11.00 - 15.30, 
Voksenåsen kultur- og konferansehotell

«EDVARD GRIEG I FJELLHEIMEN»
Foredrag, Nordmarkabuffet og konsert



Hans-Erik Holgersson: Alice Tegner-svit

Edvard Grieg: Våren - Kulokk - Solveigs Sang  

Modest Moussorgskij / arr. Magnus Ericsson:
Bilder fra en utstilling i en versjon for tre pianoer
og strykeorkester
fremføres med  "Nye bilder på en utstilling" av Ane Gustavsson

Program for konserten kl. 14.00

Om de medvirkende
Fjellmedisineren og naturelskeren Johan Kofstad har i mange
år interessert seg for Edvard Griegs fjellvandringer. På sitt
foredrag vil han gi oss et innblikk i Griegs vandringer i
Jotunheimen ved hjelp av bilder og lydeksempler. Han har blant
annet gjort et intervju med Gjendine Slålien (1871-1972), som ga
Grieg viktige impulser fra norsk folkemusikk. 

Sopranen Maria Therese Bersås har hatt solistoppgaver på en
rekke oratoriefremføringer, på Den Nationale Scene og Den
nye opera  i Bergen. I februar 2016 fullførte hun en mastergrad i
sang ved Norges Musikkhøgskole med en fremføring
av Schoenbergs monodrama Erwartung sammen med
 Musikkhøgskolens sinfonietta.

Norskfødte Ane Gustavsson har arbeidet som bratsjist i norske
og svenske symfoniorkestre og er i de senere år blitt en av
Sveriges mest kjente bokillustratører.

Magnus Ericsson var tidligere konsertmester i Oslo
Filharmonien og Kungliga Filharmonikerna. Han har vært
professor ved Norges musikkhøgskole, Kungliga
Musikhögskolan og er nå professor ved Musikhögskolan i
Ingesund i Arvika og dirigent for Ingesund musikhögskolas
Stråorkester.

Sopranen Emma Johansson og pianistene David Holmqvist, Erst
Erlandsson og Filip Michalak er studenter ved
Musikhögskolan i Ingesund. 



Vi ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer
og samarbeidspartnere som gjør det mulig

å gjennomføre Oslo Griegfestival: 

Uranienborg menighet

Aksel Byes Legat

Nasjonalgalleriet
- Nasjonalmuseet



Velkommen tilbake til
Oslo Griegfestival 2017!

Styret:
Einar Steen-Nøkleberg, leder

Bjørn Øgaard, nestleder
August Albertsen

Désirée Paulsen Bakke
Harald Herresthal
Geir Inge Lotsberg
Elisabeth Tandberg

Cecilie Therese Nereng, daglig ledelse
Kjetil Myklebust, daglig ledelse


