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M A R I A F E S T D A G E N E  

Også i 2019 byr Mariafestdagene på varierte programmer på høyt kunstnerisk nivå. I år 
er Mariakirkens cembalo blitt restaurert, og tasteinstrumentariet i Mariakirken består 
dermed av stort og lite orgel, cembalo og klaver. 

Instrumentalmusikk presenteres av Bergen treblåsensemble og den unge, men etter 
hvert berømte franske cembalisten og organisten Benjamin Alard. Videre spiller Ricardo 
 Odriozola musikk av Ketil Hvoslef, solo og sammen med en strykekvartett. Komponis
ten fyller 80 år i juli, og Karstein Askeland urfremfører hans Chiese di Roma, fire orgel
komposisjoner, som springer ut av Hvoslefs opplevelser i fire av Romas eldste kirker. Disse 
får du vite mer om når Gunnar Danbolt holder sin introduksjon om kirkene  
og verkene. 

Det amerikanske damekoret Greenwich Academy Madrigal Singers er på turné i Norden, 
og vi var så heldige å få være deres vertskap i Bergen. Bergens profesjonelle Edvard Grieg 
Kor avslutter det hele på årets lyseste dag.

Festgudstjenesten åpningsdagen preges av klangen av Mariakirkens kantori, og elever fra 
Bergen kulturskole gir tradisjonen tro et musikalsk vorspiel.

Velkommen til Mariafestdagene 2019!
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KETIL HVOSLEF ble komponist nærmest ved en tilfeldighet. Som ung hadde han 
planer om å bli kunstmaler og forberedte seg seriøst på det. Han ble arrestert i Ljubljana 
mens han satt og tegnet en offisiell bygning. Politiet pågrep ham og mistenkte ham for å 
være spion. Heldigvis ble han hjulpet av den kjente slovenske maleren Božidar Jakac som 
var en nær venn av den unge malerens berømte far, Harald Sæverud. 

Ketil Hvoslef ble født Ketil Sæverud 19. juli 1939 i Bergen som det tredje og siste barn av 
Marie Hvoslef og Harald Sæverud. Han har bare gode minner fra sin barndom: 

Noen hevder at det nesten er en forutsetning for å bli en god komponist å ha hatt en van
skelig barndom. Hvis det er tilfelle, skulle ikke jeg ha vært komponist i det hele tatt siden 
jeg husker min barndom som ganske ukomplisert. 

Hans fødsel passet bra med ferdigstillelsen av Siljustøl, dit Sæverudfamilien flyttet og 
bodde under krigen og senere. Musikken sto sentralt i hjemmet. Ketil tok timer i fiolinspill 
og klaver som barn, men hadde aldri planer om å bli musiker. Likevel ble han i tenårene 
involvert i jazz og pop i Bergen som medlem av det som visstnok var Bergens første 
rockeband, «The Mixmasters». Han ser tilbake på erfaringen med å jobbe i et rockeband 
som en utmerket skole for å få en følelse av hva som fungerer og hva som ikke gjør det. 

Mens han studerte ved Kunsthåndverkskolen i Bergen, møtte han Inger Bergitte Flatebø. 
Hun ble hans kone i 1961 og tok ektemannens etternavn på den tiden: Sæverud. Da deres 
første barn ble født i 1962, innså Hvoslef at han måtte tjene til livets opphold. Han la til 
side drømmen om å bli kunstmaler eller rockestjerne og tok organisteksamen ved Bergen 
Musikkonservatorium. En som fikk stor betydning for ham, var læreren i orgel og teori 
Trygve Fischer (1918–1980). 

Under eksamenstiden tjente Hvoslef penger som gartner og tilbød sin tjeneste til kon
servatoriets direktør Gunnar Sævig (1924–1969). Sævig sa han hadde et mer presserende 
behov for en teorilærer ved konservatoriet og ansatte Hvoslef på flekken. Dette sikret 
ham en trygg inntekt de neste 15 årene. 

Hvoslef skrev sitt første verk Concertino for klaver og orkester i 1964. Det neste verket 
oppsto på en spesiell måte: Hans far hadde fått bestilling på en blåsekvintett, men hadde 
hverken tid eller lyst. Han overlot oppdraget til sønnen, og siden da har Hvoslef ikke holdt 
opp med å komponere. 
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Hans stil er preget av økonomisk bruk av virkemidlene, oppsamling av latent energi, 
ryt misk oppfinnsomhet, og ofte et element av humor. Han har flere ganger sagt at han 
ønsker at tilhørerne skal sitte på kanten av stolen heller enn å lene seg tilbake. I Hvoslefs 
musikk er det alltid en følelse av forventning, en følelse av at musikken er på vei til et 
ukjent sted. Det gjør opplevelsen av hvert øyeblikk enda mer intens. Hans musikk er alltid 
gjennomsiktig; den puster og lar lytteren følge med i hva som skjer. 

KETIL HVOSLEF became a composer almost by accident. He had, as a youngster, the 
intention of becoming a painter and took serious steps in that direction. He got himself 
arrested in Ljubliana when, as he sat sketching in front of an official building, the police 
apprehended him, suspecting him to be a spy. Luckily the acclaimed Slovenian painter 
Božidar Jakac (1899–1989), a close friend of the budding young painter’s famous father, 
Harald Sæverud, came to the rescue and sorted out the situation. 

Ketil Hvoslef was born Ketil Sæverud on July 19th 1939 in Bergen, the third and last child 
of Marie Hvoslef and Harald Sæverud. He has only good memories of his childhood: 

Some claim that it is almost a condition for becoming a good composer to have had a 
difficult childhood. If that’s the case, then I should not have been a composer at all, since I 
remember my childhood as quite uncomplicated.

På 1960tallet hadde han noen få studieopphold i utlandet, først i Stockholm med Karl 
Birger Blomdahl (1916–1968) og Ingvar Lidholm (1921–2017). Senere var han i London 
der hans lærere var Henri Lazarof (1932–2013) og Thomas Rajna (f. 1928). I 1979 kunne 
Hvoslef si opp sin undervisningsstilling og vie seg til komposisjonsarbeidet på heltid. 
Det var det året han fylte førti, og samme år bestemte han seg for å endre etternavn til 
Hvoslef, morens pikenavn. Når han nå var blitt en anerkjent komponist, var det forvirrende 
å ha to betydelige komponister kalt Sæverud i samme land.

Siden Hvoslef ble komponist på heltid, virker det som det har skjedd lite i det ytre. Han 
har arbeidet iherdig og får en jevn strøm av oppdrag, tilsynelatende uten å prøve å gjøre 
seg bemerket. De relativt få gangene han har vært i media, har det alltid vært i forbindelse 
med et konkret prosjekt. I slike tilfeller har han alltid holdt en viss avstand, godt hjulpet 
av sin raffinerte sans for humor. Det er arbeidet han er interessert i og ingen overdreven 
oppmerksomhet omkring sin egen person. 

Noen milepæler har det utvilsomt vært, som for eksempel en rekke priser: Komponist
foreningens «Årets verk» i 1978 for Konsert for kor og kammerorkester, i 1980 for Concer
tino for orkester, i 1985 for orkesterverket Il Compleanno og i 1992 for Serenata per Archi, 
Edvardprisen fra TONO i 2011 for cellooktetten Octopus Rex. I 1990 var han festspill
komponist ved Festspillene i Bergen. Men ingenting av dette har forandret hans arbeids
måte eller hvordan han forholder seg til verden rundt seg. På spørsmål om hva han anser 
som sine største suksesser, svarer han: 

Jeg opplever min største suksess hver gang noen spør meg om å skrive et stykke for dem. 
Det er så stimulerende å vite at noen faktisk ønsker seg det man gjør.
 
Godt inne i syttiårene fortsetter Hvoslef å skrive musikk i et heftig tempo. Han har skrevet 
for mange tenkelige og utenkelige ensembler, og ofte gleder han seg over utfordringen 
ved potensielt håpløse instrumentkombinasjoner. Han er Norges mest produktive kom
ponist av solokonserter og har til dags dato komponert nitten. På verklisten har han tre 
operaer, en rekke rene orkesterverker og en mengde kammermusikk. 

Hvoslefs vokalmusikk er særlig interessant siden den ofte består av «nonsenstekster». 
Han er klar over fallgruvene i bel cantotradisjonen, der skjønnheten i vokaltonene ofte 
gjør det umulig å forstå teksten. Hvoslef konstruerer vanligvis sine egne meningsløse ord 
for å understreke karakteren i musikken. Han har også komponert en imponerende sam
ling verker for soloinstrumenter og en god del scenemusikk. 
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continuous stream of commissions, never exerting any apparent effort to make himself 
noticed. The comparatively few times he has been in the media have always been in 
connection with a specific project. On such occasions, he has always kept the necessary 
distance, aided by his refined sense of humour, making it apparent that he is interested in 
the work and does not wish any undue attention directed towards his person. There have 
been, to be sure, some professional milestones, such as the prizes he has received: the 
«Work of the Year» of the Norwegian Composer’s Society in 1978 for his Concerto for Choir 
and Chamber Orchestra, in 1980 for Concertino for Orchestra, in 1985 for the orchestral 
work Il Compleanno, and in 1992 for Serenata per Archi, the Edvard Prize from TONO (the 
Norwegian music copyright organization) in 2011 for his cello octet Octopus Rex. In 1990 
he was Festival Composer at the Bergen International Festival. None of this, however, has 
changed either his way of working or of relating to the world around him. When asked 
what he considers to have been his greatest successes, he replies:

I experience my greatest success every time someone asks me to write a piece for them. 
It is so stimulating to know that someone actually wishes for what one does.

Well into his seventies, Hvoslef continues to write music at a furious pace. He has written 
for many thinkable and unthinkable ensembles, often relishing the challenge of working 
with potentially hopeless instrumental combinations. He is Norway’s most prolific com
poser of concertos, with 19 to date. He has three operas, numerous works for orchestra, 
and a wealth of chamber music. Hvoslef’s vocal music is of particular interest in that it 
includes, for the most part, «nonsense texts». Aware of the main pitfall of the bel canto 
tradition, where the beauty of tone in the vowels often results in the unintelligibility of the 
text, Hvoslef usually constructs his own «meaningless» words in order to underline the 
character of the music. He has also composed an impressive collection of works for solo 
instruments and a fair amount of incidental music.

Hvoslef’s style is characterized by an economy of means, the accumulation of latent en
ergy, rhythmical ingenuity and, often, an element of humour. He has repeatedly said that 
he wishes for his listeners to lean forward on the edge of their chairs rather than sit back. 
There is, in Hvoslef’s music, always a sense of anticipation, a feeling that it is on its way to 
some where unknown, which in turn makes the experience of each moment all the more 
intense. There is always transparency in the music, allowing it to breathe and making it 
possible for the listener to follow what is happening in it. 

His birth was timely in that it coincided with the completion of Siljustøl, where the 
 Sæverud family moved and stayed during the war and beyond. 

Music occupied a central place in the home. Hvoslef took violin and piano lessons as a 
child, but never intended to become a musician. All the same, in his teens he got involved 
in Bergen’s jazz and pop scene, as a member of what was reportedly Bergen’s first rock 
band, The Mixmasters. He looks back on the experience of working in a rock band as an 
excellent school for getting a sense of what works and what doesn’t. 

While studying at the Bergen Art Academy he met Inger Bergitte Flatebø. She became 
his wife in 1961, taking her husband’s surname at the time: Sæverud. With the birth of 
their first child in 1962, Hvoslef realized that he needed to earn a living, so he put aside 
his dreams of becoming either a painter or a rock star and took an organist’s diploma at 
Bergen Music Conservatory, where he remembers his organ and theory teacher Trygve 
Fischer (1918– 1980) as an important influence. 

At the time of his graduation, Hvoslef was scraping a living by working as a gardener and 
offered his services to the conservatory’s director, Gunnar Sævig (1924–1969). Sævig 
told him that he had an urgent need for a theory teacher and hired him on the spot, thus 
securing Hvoslef a steady income for the next 15 years. 

Hvoslef wrote his first work (a piano concertino) in 1964. His second composition came to 
him in a curious way: his father had received a commission to write a woodwind quintet, 
but had no time or inclination to write it, so he passed the commission on to his son. After 
that, Hvoslef kept writing and has not stopped till this day.

In the 1960s Hvoslef spent a few study stints abroad, first in Stockholm, where he stud
ied with Karl Birger Blomdahl (1916–1968) and Ingvar Lidholm (1921–2017), and later in 
 London, where his teachers were Henri Lazarof (1932–2013) and Thomas Rajna (b. 1928). 

In 1979 Hvoslef was able to give up his teaching post and devote himself to composition. 
It was the year of his 40th birthday and the year he decided to change his surname to 
Hvoslef (his mother’s maiden name). Having become a successful composer, it would have 
been confusing to have two significant composers called Sæverud in the same country.

From the time Hvoslef became a fulltime composer, it would seem that very little has 
happened outwardly in his life. He has worked assiduously at his music, receiving a fairly 
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rundt 4. århundre bygget en kristen kirke til ære for pave Clemens I. Og så, oppå restene 
av den igjen, ble der rundt 11. århundre bygget den kirke vi ser i dag. 

Mitt orgelstykke har fire deler som er knyttet til fire forskjellige århundrer. Del 1 beskriver 
hva jeg har forestilt meg om en tid før vår tidsregning. Del 2: vårt første århundre. Del 3: 
det fjerde århundre, og del 4: det 11. århundre. Etter mange besøk har jeg prøvd å samle 
inntrykk til en noenlunde «sannferdig» musikalsk beskrivelse av kirken og historien. 

III  SAN IGNAZIO – Perspektivets illusjon

Den tredje kirken er San Ignazio, dedikert til jesuittenes grunnlegger Ignatius Loyola. Også 
denne kirken ble reist på restene av et gammelt kultsted, denne gang på stedet der det en 
gang stod et egyptisk tempel viet gudinnen Isis.

Kirken San Ignazio ble fullført 1650 etter mange vanskeligheter, ikke minst økonomiske, 
noe som førte til at kirken ikke fikk sin kuppel! Løsningen ble å be frescomaleren Andre 
Pozzi om å skape illusjonen av en kuppel. Dette gjorde han med et maleri på lerret med 
en perspektivprojeksjon av en kuppel. Virkningen er overraskende og imponerende! Det 
samme gjelder alle mennesker, engler og andre mer eller mindre hellige vesener som 
synes å henge ned fra taket. Illusjonen er så virkningsfull og livaktig at en får inntrykk av å 
kunne gripe fatt i en fot her og en kjortelflik der!

Hvilket musikkuttrykk har så all denne overdådighet ført til for meg? Eneste mulighet 
ble å forenkle og å prøve å forme en slags enhet i overfloden ved å la forholdsvis rolig 
flytende bevegelser gi inntrykk av en viss opphøydhet. Så har jeg også noen steder brukt 
«nærbilder» av små hurtigere bevegelser. Disse er ment å gi inntrykk av mer nærhet til 
enkelte motiv. 

IV  LA CHIESA DI QUATTRO CORONATI – Frescomalerier om Konstantins 
konvertering til kristendommen

Den siste kirken jeg har prøvd å fange musikalsk, er «La Chiesa di quattro Coronati» 
– «Kirken til de fire bekronede». Adskilt fra selve kirken er et oratorium – bønnesal – som 
kalles «L’oratorio di San Silvestro». Alle veggene i oratoriet er prydet med bysantinske 
frescomalerier fra rundt 1250. Disse fremstiller hendelser omkring Costantino = Konstan
tin den store (272–337) og San Silvestra = pave Sylvester I (?–335).

CHIESE DI ROMA

Det første av de fire verkene ble urfremført allerede ved innvielsen av Mariakirkens 
 Weimbsorgel i 2015. De tre andre ble ferdige i tiden som fulgte. Chiese di Roma er skrevet 
til Mariakirkens organist, Karstein Askeland. Om verkene skriver komponisten følgende:

I  SANTA CECILIA – Til minne om en halshugget helgen

Idéen om å skrive musikk knyttet til fire av Romas kirker fikk jeg etter å ha overvært en 
vesper – aftensang – i kirken St. Cecilia. Aftensangen ble fremført ganske ubehjelpelig, 
men med en inderlighet og hengivenhet som likevel gjorde sangen til en fin og annerledes 
opplevelse. Så annerledes at idéen kom om å bruke denne opplevelsen sammen med 
legenden om Cecilia til musikk for kirkeorgel. 

Legenden om den hellige Cecilia av Roma (ca. 200–230) er full av dramatikk og over
naturlige hendelser. Som mange kristne på den tiden ble hun arrestert og halshugget 
(med tre hugg). I en glassmonter i kirken kan en se en marmorskulptur av henne, liggende 
på sin høyre side, og med tydelige spor på halsen etter sverdhugg. Legenden forteller 
også at kirken ble bygget over det som skal ha vært hennes hjem. Uten at man helt vet 
hvorfor, ble hun fra rundt 1500 regnet som musikkens skytshelgen. 

II  SAN CLEMENTE – Nivåer av tro

Under denne kirken finner en deler av hele tre tidligere gudshus. Helt i bunnen er der 
rester av et mithrastempel. Disse var oftest formet som en hule og skulle på den måten 
forestille klippehulen hvor guden Mithras ble født. Mithraismen var svært populær i 
førkristen tid. Den brukte stjernetegn og himmellegemene som symboler på religionens 
mytiske innhold. I våre dager kjenner vi dem fra stjernebildene Oksen, Slangen, Hunden 
(store og lille) og Skorpionen. 

Religionen hadde stor innvirkning på tidligkristne ritualer, ikke minst fordi mange kirker 
ble bygget nettopp på tidligere mithraiske kultsteder. Det var ikke uvanlig at en mithras
skulptur senere ble gitt kristent innhold. 

Rundt 1. århundre ble der oppå Mithrashulen bygget en såkalt insulae – et bolig kompleks, 
som også skal ha vært brukt som tempel for romerske guder. Over dette igjen ble det 
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Bildene er preget av den bysantinske billedverden, med hovedvekt på stiliserte hendelser 
og symboler. Likevel forteller bildene historier det er lett å følge.

I mitt orgelstykke har jeg prøvd å gi musikalsk uttrykk til ti frescomalerier. Jeg starter med 
dommedag, der bildet fremstiller Kristus på sin trone omgitt av Maria og disiplene. Over 
dem sees en engel som ruller sammen hele firmamentet – himmelhvelvet, symbolet på 
dommens dag. De neste ni bilder fremstiller:
2. Konstantin rammet av lepra
3. Konstantin drømmer om Peter og Paulus
4. Konstantins sendebud klatrer opp på fjellet Soratte for å møte Sylvester
5. Sylvester kommer tilbake til Roma for å møte Konstantin
6. Konstantin døpes av Sylvester
7. Konstantin er helbredet for lepra
8. Sylvester til hest. Konstantin inviterer Sylvester inn i Roma
9. Konstantin overleverer tiaraen – pavekronen – til Sylvester
10. Sylvesters frigjøring av det romerske folk fra Dragen

16. JUNI KL. 15.00

MUSIKALSK VORSPIEL MED 
ELEVER VED BERGEN KULTUR-
SKOLES FORDYPNINGSKLASSE   

Bernhard Henrik Crussel  (1775–1838)
Fra Ganges Beateous Strand
– 2. del, Allegro non troppo
My Therese FalckLepsøy – sang 
Louise Nitter Røsland – klarinett
Anne Nitter Sandvik – piano

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
He shall feed his flock                
Maria Malmedal – sang

Max Reger (1873–1916)
Mariä Wiegenlied                 
Jenny Kvamme – sang

Henry Eccles (1670–1742)
Fra sonate i g moll
– Adagio
– Courante                
Live Norberg – Cello

Georg Friederich Händel  
Fra Neun Deutsche Arien
– Süsser Blumen   
My Therese FalckLepsøy – sang
Anna Ida Willestofte – fiolin
Live Norberg – cello

Akkompagnatører:
Ines MaidreAarvik (klaver)  
Karstein Askeland (orgel) 

Henriette Renié (1875–1956)
Angelus 
Benedicte KissRoset – harpe

Georg Friederich Händel 
Piangerò la sorte mia        
Caroline Olava Halvorsen – sang

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Fra cellosuite nr. 1
– Allemande
Ingvild Askeland – cello

Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Prière                        
Ingvild Askeland – cello

Henry Purcell (1659–95)
Sound the trumpet
Shepard            
Caroline O. Halvorsen, Emilie Moldestad, 
Jenny Kvamme, My Therese F. Lepsøy,  
Maria Malmedal – sang
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16. JUNI KL. 20.00

Å P N I N G S K O N S E R T

B3 – BERGEN TREBLÅSENSEMBLE 
(Bergen Woodwind Ensemble)
Leder: Bengt Florvåg

Sigurd Øgaard – orgel

Hendrik Andriessen (18921981)
Thema met variaties

Ketil Hvoslef (1939– )
The Mockingbird (2015)

Trad./Kvarts 
Arr: Svein Henrik Giske
Marsj etter Erling Kjøk 

Egil Hovland (1924–2013)
Koralpartita over Herre Gud ditt dyre 
navn og ære, Opus 56

Stig Nordhagen (1966–)
The Beauty of the Hidden Maria (2014)

B3 er et bergensbasert treblåsensemble 
som hadde sin debutkonsert i november 
2010.  Ensemblet er sammensatt av 17 
ulike instrumenter bestående av fløyter 
(3), Bbklarinetter (4), bassklarinetter (2), 
kontrabassklarinett (1), saksofoner (4), 
fagott (1) og obo/engelsk horn (2). 

Ensemblet holder et høyt musikalsk nivå 
og er startet av musikerne på idealis
tisk grunnlag for å fremheve treblås
instrumentenes rike klangbilde, både hver 
for seg og samlet. B3 jobber på prosjekt
basis og har siden oppstarten hatt i 
gjennomsnitt 23 konserter årlig. 

B3 har satt en standard for denne typen 
ensemble. Klangen i ensemblet er unik. 
Ensembleformen er siden oppstarten 
blitt mer kjent for andre musikere – også 
for komponister og arrangører. B3 får 
stadig henvendelser fra både nasjonale 
og internasjonale musikkmiljøer både når 
det gjelder konsert og turnevirksomhet 
og spørsmål om litteratur for besetningen. 
B3 har bestilt og urfremført flere verk for 
treblåsensemble med økonomisk støtte 
fra bl.a. Norsk kulturråd, Fond for lyd og 
bilde og Bergen kommune. Verkene har 
blitt fremført med stor suksess og tilbake
meldingene har vært svært positive. 
Ensemblets medlemmer ønsker å være til 
inspirasjon både for komponister musik
ere med tanke på å fremheve og utvide 
repertoaret for denne besetningen. 

Mer: www.woodwind.no
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17. JUNI KL. 20.00

RICARDO ODRIOZOLA (FIOLIN)
STRYKEKVARTETT
Ricardo Odriozola (fiolin I)
Mara Smiukse (fiolin II)
Ilze Klava (bratsj)
Ragnhild Sannes (cello)

Ketil Hvoslef (1939–)
Violino Solo Ii (2009)
String Quartet 1 (1969)
Violino Solo Iii (2013, Rev. 2017)
String Quartet 4 (2016)

RICARDO ODRIOZOLA er født i Bilbao, 
Spania, i 1965, og studerte fiolin i Bilbao, 
Madrid, Rochester (USA) og København. 
Han har samarbeidet med mange kom
ponister, særlig skandinaviske. Han har 
opptrådt som solist, kammermusiker 
orkester leder og dirigent i mange land 
i Europa og Amerika, og har medvirket 
på over 40 CD innspillinger. Til daglig er 
 Odriozola førsteamanuensis i fiolin og 
kammer musikk ved Griegakademiet – 
Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, 
hvor han også dirigerer Akademiets 
kammer orkester og Sinfonietta (ensemble 
for samtidsmusikk). Han er aktuell med 
boken Opus Perseverat (MPH, München) 
om fem norske komponister som han har 
hatt et tett samarbeid med. Siden 2013 har 
Ricardo Odriozola og Einar Røttingen ledet 
et prosjekt hvor Ketil Hvoslefs samlede 
kammerverk spilles inn og utgis på plate
selskapet LAWO.  Odriozola har selv  kom
ponert en rekke tiltalende komposisjoner.

SIGURD MELVÆR ØGAARD er 
ut dannet kantor fra Griegakademiet i 
Bergen, og har master og doktorgrad 
i korledelse fra Texas Tech University 
i USA. Fra 2002 til 2011 var han organ
ist og kantor i First United Methodist 
Church i Lubbock. Videre jobbet han som 
organist i Palmer Memorial Episcopal 
Church i  Houston fra 2011 til 2014, og som 
dom organist i Christ Church  Cathedral 
i samme by fra 2014 til 2015. Siden 
september 2015 har han vært ansatt som 
domkantor i Bergen, med hovedvekt på 
orgelspill. 

Øgaard har undervist i orgelimprovisasjon 
ved Texas Tech University og University 
of Houston, og vært dirigent og akkom
pagnatør for en rekke kor. Han har gitt 
tallrike orgelkonserter i Europa og USA.  
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BENJAMIN ALARD 
(CEMBALO OG ORGEL)

Cembalo:

Dietrich Buxtehude (1637–1707) 
Preludium i gmoll (BuxWV 163)

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Partita nr. 4 i Ddur (BWV 828)
– Ouverture
– Allemande
– Courante
– Sarabande
– Air
– Menuet
– Gigue

Pause (Interval)

Orgel:

Dietrich Buxtehude 
Preludium i Ddur (BuxWV 139)

Johann Sebastian Bach
Koralforspill  – Ein feste Burg ist unser 
Gott (BWV 720)
...
Koralforspill – Erbarm dich mein, o Herre 
Gott (BWV 721)
...
Fuge i hmoll over et tema av Corelli 
(BWV 579)
...
Koralforspill – Wie schön leuchtet der 
Morgenstern  (BWV 739)
...
Toccata i Ddur (BWV 912a)

BENJAMIN ALARDs fremste lidenskap 
er Johann Sebastian Bachs musikk. Det 
var for sine tolkninger av denne komponis
ten at han ble tildelt første premie ved 
den internasjonale cembalo konkurransen 
i Brugge i 2004. Alard begynte tidlig å 
studere musikk i sin hjemby Dieppe i 
Frankrike. Der ble han sterkt tiltrukket av 
orgelet. Veien gikk  raskt videre til kon
servatoriet i Rouen, hvor han studerte med 
Louis Thiry og François Ménissier. Senere 
studerte han cembalo med Elizabeth Joyé 
i Paris og fra 2003 ved Schola Cantorum i 
Basel, der Jörg Andreas Botticher, Jean
Claude Zehnder og Andrea Marcon var 
hans veiledere. Fra 2005 har Alard betjent 
Bernard Aubertinorgelet i kirken Saint 
Louis en l’Ile i Paris. 
I denne kirken gir han hver sesong mange 
konserter med Bachs musikk. I dag 
veksler Alard mellom solokonserter og 
kammermusikk på cembalo og orgel. Han 
blir jevnlig invitert til å gi solokonserter 
ved musikk festivaler i Europa, Japan og 
NordAmerika. Siden 2005 har han vært 
medlem av og ofte ledet La Petite Bande, 
et ensemble grunnlagt i 1973 av Gustav 
Leonhardt og Sigiswald Kuijken. 

Benjamin Alard har utgitt flere CD 
innspillinger på etikettene Hortus og 
Alpha. For disse er han blitt tildelt flere 
priser. I tiden som kommer vil han spille 
inn alle Bachs verk for cembalo og orgel 
for selskapet Harmonia mundi. Det første 
volum ble utgitt våren 2018, den andre av 
14 utgivelser kom i april i år.Mer: www.benjaminalard.net
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KARSTEIN ASKELAND (ORGEL)

Ketil Hvoslef (1939–)
Chiese Di Roma (Romas kirker)

I  Santa Cecilia 
– til minne om en halshugget helgen

II  San Clemente 
– nivåer av tro

III  San Ignazio 
– perspektivets illusjon

IV  La Chiesa di Quattro Coronati 
– Frescomalerier om Konstantins 
konvertering til kristendommen

Les mer om verket under omtalen av 
Ketil Hvoslef

KARSTEIN ASKELAND studerte 
kirkemusikk ved Bergen musikkonserva
torium og orgel solospill under Prof. Edgar 
Krapps veiledning ved musikkhøgskolen 
i Frankfurt am Main. Han avla kantor
eksamen i 1983, diplomeksamen i 1985 og 
konserteksamen to år senere.

Han debuterte i Oslo konserthus i 1986. 
Siden da har han konsertert over store 
deler av Europa, i Russland, USA og i 
SørAmerika. Konserter er blitt kring
kastet i NRK og en rekke utenlandske 
radio kanaler. I nært samarbeid med sen
trale norske komponister har han lagt ned 
et betydelig arbeid for ny norsk musikk 
og urfremført flere verker.

I 1987 ble Askeland ansatt som kantor i 
Bergen kirkelige fellesråd, og i 2001 over
tok han kantorstillingen ved Mariakirken i 
Bergen domkirke menighet. Han var i ca. 
20 år førsteamanuensis i orgelspill ved 
Griegakademiet – Institutt for musikk, 
Universitetet i Bergen, og fast organist 
i Bergen Filharmoniske Orkester. Hans 
virke som orgelkonsulent har resultert 
i flere instrumenter som er blitt gjen
stand for stor faglig oppmerksomhet og 
interesse.

Mer: www.karsteinaskeland.com

MARIAKIRKENS ORGEL ble bygget 
i 2014/15 av Weimbs Orgelbau, Tyskland. 
Orgelet har 31 klingende stemmer. 
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GREENWICH ACADEMY 
MADRIGAL SINGERS (USA)

Heinrich Schütz
Cantate Domino

Gabriel Fauré
Tantum ergo

Trad. Arr: Ron Jeffers    
Amazing Grace

Trad. Arr: Frode Fjellheim
Mu vaíbmu vádjol doppe 
(Mitt hjerte alltid vanker)

Edvard Grieg 
Sunset (Solnedgang Op. 9 nr. 3)

M. Hyökki, V.A. Koskenniemi
On suuri sun rantas

John Bennett
All Creatures Now Are Merry Minded

Trad. Arr: Donald Patriquin
J’entends le Moulin

Billy Joel, arr: Shaw
And So It Goes

Elton John, B. Taupin, arr: Huff
Your Song

John David, arr: P. Lawson
You Are the New Day

B. Andersson, B. Ulvaeus
My Love, My Life

Brian Tate
Hold Me, Rock Me

Billy Taylor, D. Dallas, arr: Shaw
I Wish I Knew How It Would Feel to be 
Free    

Trad. Arr: Mairi Campbell, D. Francis
Auld Lang Syne – Choral: 
Hanawalt, Sasanfar

Trad. Arr: The Wailin’ Jennys 
The Parting Glass

GREENWICH ACADEMY er en privat
skole for motiverte jenter fra førskole til 
og med videregående. Skolen ligger 40 
kilometer nord for New York City i forsta
den Greenwich, Connecticut. Akademiet 
ble grunnlagt i 1827 og legger vekt på 
akademiske, sportslige, kunstneriske og 
samfunnsgagnlige resultater. Skolen leg
ger vekt på mangfold blant studenter og 
lærere og på et inkluderende og seriøst 
akademisk innhold. Akademiet fremmer 
forståelse for individuelle og kulturelle 
forskjeller og for alle menneskers funda
mentale avhengighet av hverandre.

MADRIGAL SINGERS representerer 
en lang tradisjon av musikalske prestas
joner ved akademiet og har blitt invitert til 
opptredener både regionalt og internas
jonalt. I desember 2004 opptrådte de på 
en privat tilstelning hos førstedame Laura 
Bush i Det hvite hus. I 2008 opptrådte de 
ved et nasjonalt stevne for privatskoler 

ved Radio City Music Hall i New York 
City. I 2013 fremførte de den amerikanske 
nasjonal sangen på berømte City Field are
na før hjemmekamp med New York Mets. 

I juni 2017 reiste gruppen til Irland og 
sang i Christ Churchkatedralen i Dublin 
og i Kells, Tralee, Killarney og Adare. Sid
en 1977 har ensemblet opptrådt på inter
nasjonale scener i Skandinavia, Tyskland, 
Belgia, Spania, Frankrike, Portugal, Italia, 
Hellas og Tsjekkia. 

Mer: www.greenwichacademy.org
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EDVARD GRIEG KOR
Leder: Paul Robinson

Edvard Grieg (1843–1907)
Arr: P. Robinson
– God morgen
– To brune øjne
– En svane
– Zur Rosenzeit

Joseph Rheinberger (1839–1901)
Abendlied

Johannes Brahms (1833–1897)
Warum ist das Licht gegeben (op. 74 nr. 1)

Ketil Hvoslef (1939–)
So einsam ist der Mensch

Johannes Brahms
Ich aber bin elend (op. 110 nr. 1)

Pierre Villette (1926–1998)
Hymne à la vierge
O sacrum convivium (op. 27)

Edvard Grieg 
Arr: Jonathan Rathbone
Fra Holbergsuiten 
– Preludium
– Sarabande
– Gavotte 

EDVARD GRIEG KOR er residens
ensemble ved Edvard Griegs hjem, 
Troldhaugen. Korets repertoar spenner 
over ulike sjangre, og sangerne er ofte å 
høre sammen med Bergen  Filharmoniske 
 Orkester og som kjerne i koret ved 
 Bergen Nasjonale Operas oppsetninger.

Gjennom opptredener i Norge og uten
lands har koret oppnådd status som et le
dende åttestemmig a cappellaensemble, 
og en hel rekke verk og arrangementer er 
tilegnet dem, bl.a. av kjente komponister 
som Jonathan Rathbone og David Lang.

Gjennom sitt utdanningsprogram for 
skoler og barnehager og sitt innovative 
«Møt Koret»program for amatørsangere, 
er Edvard Grieg Kor dedikert til oppmun
tring av a cappellasang på høyeste nivå. 
Korets åtte sangere er dessuten mentorer 
for Edvard Grieg Ungdomskor (EGU), 
stiftet i 2013. EGU er åpent for sangere 
mellom 16 og 26 år og spesialiserer seg 
på klassisk a cappellasang. De opptrer 
jevnlig med Bergen Nasjonale Opera og 
Bergen Filharmoniske Orkester og har til 
og med stått på scenen sammen med The 
Rolling Stones.

Kommende konserter er den årlige 
julekonserten i Bergen domkirke, der alle 
de fem barnekorene under Edvard Grieg 
Korparaplyen samt EGU deltar.

Høydepunkter i 2018sesongen inkluderer 
en konsert i Grieghallen sammen med 

det verdenskjente engelske a cappella 
ensemblet Voces8. I juni 2018 spilte 
Edvard Grieg Kor inn sin første CD på 
Chandos. CDen utkommer i 2019.

Mer: www.edvardgriegkor.no
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