NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST har
som visjon å sette unge dyktige utøvere
og nytenking omkring formidling av

KUNSTNERISK
LEDELSE

klassisk musikk i sentrum. Festivalen
ønsker å tilby kammermusikk på høyt

20. til 25. april 2020

nivå i Telemark, der barn og unge er en

Frisk, klassisk kammermusikk
med unge musikere i verdensformat!

prioritert målgruppe.
Barn og unge under 20 år kommer gratis
inn på alle arrangement.

Maecenas

Billetter er tilgjengelig på alle konsertstader.

Ordinær billettpris kr. 250,- (eks.avgift)
Festivalpass ordinær kr. 850,Festivalpass student/aksjeeier kr. 500,På nett: www.ibsenhuset.no
www.gullbring.no

Foto: Sigrún Benjamínsdóttir

Kjære publikum!
Vi er glade for igjen å kunne ønske velkommen
til Norsjø kammermusikkfest. Vi skal presentere
et spennende og variert program med noen av
de fineste musikerne vi kan tenke oss. Disse skal
ta oss med inn i ulik kammermusikk på 6 ulike
oﬀentlige konserter i løpet av uka festivalen
varer. Titlene på konsertene sier litt om hva man
kan forvente; i Telemarks-galleriet er det musikk
som tar i bruk den fine klangen dette rommet
byr på, på Granvin skal Beethoven feires, i
Ibsenhuset står Norsk nasjonalromantikk i
fokus og i Nes kyrkje får vi høre norsk nyskrevet
musikk. I år er vi spesielt stolte av å kunne
presentere åpningskonsert i Gullbring med
s e l v e s te A r v e Te l l e f s e n i s a m s p i l l m e d
festivalmusikerne og et utvidet ensemble vi
kaller «Norsjø kammerorkester».
Vi er utrolig stolte av programmet for Norsjø
Kammermusikkfest 2020!
Helsing Eivind, Øyvind og Martin

NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST
Foto: Hilde Kristine Wiik

Gullbringvegen 34, 3800 Bø
post@norsjokammermusikkfest.no
www.norsjokammermusikkfest.no
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Velkommen til
NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST
for sjuende gang
i Midt-Telemark, Notodden, Seljord,
Nome og Skien
Med støtte fra
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Lokale unge utøvere på
alle offentlige konserter

UTØVERNE 2020
NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST er stolt av å kunne presentere et flott knippe unge utøvere, som
hevder seg både nasjonalt og internasjonalt, fra inn- og utland, og fra regionen og kommunen….

Mandag 20. april
•Skolekonsert Folkestad og Bø skuler
•«Hjemme hos…» - konserter
Tirsdag 21. april

Adi Tal - cello (Polen/Israel)

Arve Tellefsen - fiolin

Marina Kan Selvik - fiolin

Eirik Haaland - horn

Beat Mordal - sang

Eivind Ringstad - bratsj
(kunstnerisk ledelse)

Irène Duval - fiolin
(Frankrike)

Dorina Komani - piano

Miriam Helms Ålien - fiolin

Jørgen Backer - sang

Michael Andreas Grolid bratsj

Sigrún Benjamínsdóttir piano

•Skolekonsert Sauherad skole
•«Klassisk i klasserommet» Bø ungd.sk.
•«Åpningskonsert med Arve Tellefsen»
i Gullbring kulturanlegg, Bø, kl. 19.00
Onsdag 22. april
•Skolekonsert Skien VGS og Notodden
•«Gjenklang i galleriet» i Telemarksgalleriet, Notodden, kl. 19.00
Torsdag 23. april
•Skolekonsert Flatdal og Seljord skuler
•«250 år med Beethoven» i Granvin,
Seljord, kl. 19.00
Fredag 24. april
•Bydelshuskonsert, Skien
•«Ibsens tonesettere» i Ibsenhuset,
Skien, kl. 19.00
Lørdag 25. april
•«Musikalsk potpourri» i Villa Lunde,
Nome, kl. 13.00
•«Ny norsk» i Nes kyrkje, kl. 19.00

VIN N ERE AV MID GAR DKO NK URRAN SEN
Festivalen har glede av et godt samarbeid med Midgardkonkurransen. Dette er en viktig konkurranse i utøving av klassisk
musikk, der ungdom opp til 19 år konkurrerer i ulike disipliner. Vinnere av året som besøker festivalen er: Michael Haug piano, “Trio”-Momentum: Christoffer Rossebø – bratsj, Maren Ohm Ballestad - fiolin,Anna Kolby Sonstad - fiolin , Aksel
Rykkinn - sang.

