25. - 27. APRIL 2014

«MOTPOLER»

HILSEN FRA ORDFØRERNE

Vi er glade for å ønske dere alle
hjertelig velkomne til Midt-Telemark, til en festivaluke med flotte
opplevelser, et møte med både
etablerte talent og kommende
stjerner.

Norsjø kammermusikkfest viser
nettopp dette. Vi takker de entusiastiske ungdommene som har jobbet
fram ideen, ildsjelene som har
båret den fram og alle gode krefter
som støtter opp.

Våre tre kommuner har gjennom
mange år samarbeidet for å øke
kvaliteten på tjenestene vi tilbyr
innbyggerne våre. Sammen skaper
vi profesjonelle fagmiljø, gode tilbud for innbyggerne våre og flotte
opplevelser både for fastboende og
tilreisende.

Sammen blir vi sterkere og sikrer
levende bygder for framtida.
Lykke til med festivalen!
Olav Kasland
ordfører i Bø

Bjørg Tveito Lundefaret
Regionen er en sterk kulturregion
med tradisjoner og levende miljø
som gir vekstmuligheter for unge
kulturutøvere.
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ordfører i Nome

Hans Sundsvalen
ordfører i Sauherad

KJÆRE PUBLIKUM!
De mest unike og intense konsertopplevelsene skapes i et tett samspill
med publikum. I denne festivalen
deler vi alle en felles kjærlighet for
musikk, og for den intime atmosfæren som oppstår i et rom når
musikere og publikum deler store
konsertøyeblikk. Musikk skal utfordre og underholde – vi håper vi
gjennom denne uken greier begge
deler.
Musikk er et viktig møtepunkt.
Gjennom årets festivaluke møter
våre unge profesjonelle artister barn
og unge gjennom skolekonserter i
Bø, Nome, Sauherad og Skien. Dette
er en sentral del av vår kunstneriske
profil og den vil vi videreutvikle de
kommende årene i tett samarbeid
med skolene.

På åpningskonserten serverer vi et
utdrag fra Aksel Kolstads Mozart
Show, som er vår skoleforestilling
for de yngste i år. Her møter du også
den russiske komponisten Sjostakovitsj, som representerer en av
musikkhistoriens modigste stemmer, og en stemme vi trenger å høre
i dag – mer enn noen sinne. Musikk
har i seg en kraft som kan forandre
oss som mennesker. Det er en grunn
til at totalitære regimer forbyr
musikk. Og det er en grunn til at
musikere i dag, mer enn noen sinne,
må være modige!
Vi tar talentene i Telemark på alvor,
og vil være med på å inspirere og
løfte fram barn og unge som brenner for musikk. Derfor inviterer vi
lokale talent til samspill med fes-

De kunstneriske lederne Martin Ødegaard, Øystein Waage og Øyvind Sundsvalen
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tivalartistene. Du møter dem alle på
festkonserten lørdag. Her vil du også
få høre Prokofievs ballettmusikk til
Shakespeares Romeo og Julie, Bela
Bartok og Claude Debussy. Vart og
vakkert, kontrastfylt og utforskende.
Nes kirke er en perle som konsertsted og på konserten fredag kveld
blir det en unik sjanse til å oppleve
mange av festivalartistene i dette
utrolige rommet, i et program utelukkende bestående av solostykker.
Musikk du allerede kjenner, men
også helt nye musikkopplevelser
med rom for ettertanke.
Grunnlovsjubileet markeres med
konsert lørdag formiddag på Ulefoss
Hovedgaard. Stedet skaper perfekt
ramme for det helnorske programmet som inneholder både kjente
perler og ukjente skatter som vi
gleder oss til å dele med publikum.
Klassisk musikk og folkemusikk blir
ofte holdt opp som motpoler, men
den klassiske musikken har klare
røtter tilbake til folkemusikken og
det har vært stor gjensidig inspirasjon og respekt mellom utøvere i
disse to sjangrene. Møllarguten og
Ole Bull, kanskje tidenes største
norske fiolinvirtuos, er et glitrende
eksempel på dette. Denne tematikken ble et naturlig utgangspunkt
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for årets bestillingsverk, som kan
oppleves på Evju Bygdetun søndag
27. april.
Det blir et bittersøtt farvel med årets
festival. Brahms møte med klarinettisten Mühlfeld inspirerte ham til
sitt avskjedsverk der han med en
bittersøt melankoli ser seg tilbake i
livet. I likhet med Brahms hentet
Ligeti mye inspirasjon fra folkemusikken, og de deler mange av de
samme musikalske røttene. Dette er
musikk som utfordrer øret og
musikk som taler rett til hjertet. Kort
sagt; musikk som kan treffe alle,
uansett utgangspunkt.
Vi ser fram til å dele alle disse
musikkopplevelsene med dere. Hva
all denne musikken egentlig handler
om, kan aldri uttrykkes med ord,
men må oppleves. Vi håper derfor
dere har lyst til å bli med oss på
reisen, og at vi kan skape en lyst
ikke bare til å oppleve det trygge og
kjente, men også til å kaste seg ut i
nye og sterke musikkopplevelser,
sammen med oss og årets artister.
Hjertelig velkommen til
Norsjø Kammermusikkfest 2014!
Billetter:
Gullbring kulturanlegg,
www.gullbring.no, tlf. 3506 0390

PROGRAM FREDAG 25. APRIL
I: 19:00
Åpningskonsert i Gullbring
kulturanlegg
Dmitrij Sjostakovitsj (1906 - 1975)
Pianotrio no. 2 i e-moll, Op. 67
I - Andante
II - Allegro con brio
III - Largo
IV - Allegretto
Guro Kleven Hagen, fiolin
Nadja Reich, cello
Øyvind Sundsvalen, klaver

Ernö Dohnányi (1877 - 1960)
Sekstett, Op. 37
I - Allegro appassionato
II - Intermezzo
III - Allegro con sentimento
IV - Finale, Allegro vivace
Sara Övinge, fiolin
Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj
Nadja Reich, cello
Ingvild Sandstad, horn
Øystein Waage, klarinett
Josephine Hsieh, klaver

Åpningstale

II: 22:00
Kveldskonsert i Nes kyrkje

Utdrag fra Aksel Kolstads
«Mozart Show»

Intim kveldskonsert i stemningsfulle Nes kyrkje, med et program
utelukkende bestående av solostykker. En enestående mulighet til
å komme tett innpå noen av årets
artister. Kurator for konsertprogrammet er årets festivalkomponist,
Martin Ødegaard.

Pause
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LØRDAG 26. APRIL
III: 14:00
1814-konsert på Ulefoss
Hovedgaard – 200 år med
Norsk musikk!
Sigurd Berge (1929 - 2002)
Hornlokk
Ingvild Sandstad, horn

Thomas Tellefsen (1823 - 1874)
4 Mazurkaer, Op. 1
Øyvind Sundsvalen, klaver

Martin Rane Bauck (1988 - )
Utdrag fra Lichtbilder for solo
fiolin (2010)
Sara Övinge, fiolin

Aksel Kolstad (1981 - )
Étude Norvégienne
Aksel Kolstad, klaver

Bjarne Brustad (1895 - 1978)
Capricci for fiolin og bratsj
I - Moderato
II - Lento
III - Allegretto
IV - Vivace
Guro Kleven Hagen, fiolin
Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj

Ingvild Skjeldal Waage (1993 - )
Brenn huset og Clown in the moon
Urframføring av to stykker for
kammerbesetning.
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Nils Henrik Asheim (1960 - )
Mikkel Rev: 5 variasjoner over en
kjent melodi, for firhendig piano
Josephine Hsieh, klaver
Øyvind Sundsvalen, klaver

Johan Halvorsen (1864 - 1935)
Passacaglia for fiolin og bratsj, fritt
etter G.F. Händel
Guro Kleven Hagen, fiolin
Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj

IV: 1900
Festkonsert i Gullbring
kulturanlegg

Sergej Prokofiev (1891 - 1953)
Utdrag fra Romeo og Julie, suite
for bratsj og klaver, Op. 64

Konserten åpner med innslag fra
de lokale talentene Thea Ellingsen
Grant (sang), Runa Eid Hermansen
(trombone), Audun Rørmark
(hardingfele) og Åsmund Skjeldal
Waage (slagverk) i samspill med
noen av årets festivalartister.

Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj
Josephine Hsieh, klaver

Claude Debussy (1862 - 1918)
Cellosonate
I - Prologue: Lent sostenuto e molto
risoluto
II - Sérénade: Modérément animé
III - Finale: Animé, léger et nerveux

Béla Bartók (1881 - 1945)
Konstraster for fiolin, klarinett
og klaver, Sz. 111
I - Verbunkos (Rekrutteringsdans)
II - Pihenö (Ro)
III - Sebes (Hurtig dans)
Melinda Csenki, fiolin
Øystein Waage, klarinett
Josephine Hsieh, klaver

Nadja Reich, cello
Josephine Hsieh, klaver

Pause
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SØNDAG 27. APRIL
V: 1400
Konsert på Evju Bygdetun
– Det moderne er alltid
gammeldags
Béla Bartók (1881 - 1945)
Utdrag fra 44 duoer for to fioliner,
Sz. 98
Melinda Csenki, fiolin
Guro Kleven Hagen, fiolin

Geirr Tveitt (1908 - 1981)
Fra 12 tostemmige invensjoner
for klaver
Øyvind Sundsvalen, klaver
Henrik Ødegaard (1955 - )
Norsk dans, for fiolin og klaver
Sara Övinge, fiolin
Øyvind Sundsvalen, klaver

Béla Bartók (1881 - 1945)
Rumenske danser, for fiolin
og klaver, Sz. 56
Sara Övinge, fiolin
Aksel Kolstad, klaver
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Henrik Ødegaard (1955 - )
Klarhet fin, for solo hardingfele
Vegar Vårdal, hardingfele

Martin Ødegaard (1983 - )
Myllarguten, Grieg’en og så videre...
Årets bestillingsverk
Vegar Vårdal, hardingfele
Sara Övinge, fiolin
Guro Kleven Hagen, fiolin
Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj
Nadja Reich, cello
Øyvind Sundsvalen, klaver

VI: 1900
Avslutningskonsert
i Nes kirke
– Bittersøtt
György Ligeti (1923 - 2006)
Solosonate for bratsj
I - Hora Lunga
II - Loop
III - Facsar
IV - Prestissimo con sordino
V - Lamento
VI - Chaconne chromatique
Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Klarinettkvintett i h-moll, Op. 115
I - Allegro
II - Adagio
III - Andantino
IV - Con moto
Øystein Waage, klarinett
Guro Kleven Hagen, fiolin
Melinda Csenki, fiolin
Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj
Nadja Reich, cello
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KUNSTNERBIOGRAFIER
Øyvind
Sundsvalen
(1982) fra
Sauherad har en
Artist Diploma i
utøvende piano
fra CCM University of Cincinnati, en mastergrad
i utøvende piano fra Winthrop University, og en Bachelor i Musikk fra
Musikkonservatoriet i Kristiansand.
Han er prisvinner fra flere konkurranser og har bred erfaring som
solist og kammer-musiker i inn- og
utland. I tillegg har han vært engasjert hos NRK. For tiden jobber
han som lektor i musikk på Hadeland videregående skole og er
frilanser på deltid.

Øystein Waage
(1991) fra
Sauherad studerer
ved Barratt Due
musikkinstitutt,
med Fredrik Fors
som lærer. I tillegg tar han timer hos den sveitsiske klarinettisten Dimitri
Ashkenazy, og har deltatt i flere
mesterklasser med Martin Fröst.
Sammen med Carl Nilsen er han
10

kunstnerisk leder for H9-ensemblet, en gruppe bestående av noen
av landets beste unge blåsere. Han
har tidligere vært solist med Telemark Symfoniorkester, og har de
siste årene samarbeidet med Telemark Strykekvartett i flere prosjekter.

Martin
Ødegaard
(1983) fra
Sauherad har
studert folkemusikk i Rauland
(HiT), og komposisjon ved Norges Musikkhøgskole med bla. Bjørn Kruse, Henrik
Hellstenius og Lasse Thoresen som
lærere. Verker av Martin har allerede
blitt framført av bla. Oslo Sinfonietta, Athelas Sinfonietta Copenhagen, Kringkastingsorkestret,
Schola Cantorum og Det Norske
Solistkor. Han har også jobbet mye
med scenemusikk og prosjekter
knyttet opp mot folkemusikk. I
årene 2012-2014 mottar han
Statens arbeidsstipend.

Guro Kleven
Hagen (1994)
fra Fagernes har
siden 2001 vært
elev ved Barratt
Due musikkinstitutt. Hun
vant i 2013 Statoils arbeidsstipend
og studerer for tiden på «Hanns
Eisler Hochschule für Musik» i
Berlin. Hun debuterte med Oslo
Filharmoniske Orkester i 2010 og
har vunnet en rekke priser i nasjonale og internasjonale solistkonkurranser. I 2008 ble hun kåret til
«Årets musiker» under Ungdommens Musikkmesterskap, fikk i
2010 andrepris i Eurovisjonens
konkurranse for unge musikere i
Wien og ble tidenes første norske
prisvinner i den internasjonale
Menuhin-konkurransen. Guro har
vært solist med symfoniorkestre og
samarbeidet med flere av de beste
kammermusikerne over det meste
av Europa.

Sara Övinge
(1988) fra Norrköping er regnet
som en av
Skandinavias
mest talentfulle unge musikere.
Hun startet som fireåring og hadde
sin første soloopptreden med Norr-

köping Symfoniorkester da hun var
seks år. Hun har studert ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
og fullførte sin utdannelse ved
Norges musikkhøgskole som
tidenes yngste diplomstudent i
2010 I. Fra 2010 to 2011 tok hun et
Artist Diploma ved Royal College of
Music i London og er i dag ansatt
som andre konsertmester ved Den
Norske Opera og ballett.

Josephine
Hsieh (1987)
opprinnelig fra
North Carolina
USA, fikk sin
bachelorgrad i utøvende piano fra
prestisjetunge College Conservatory
of Music i Cincinnati, før hun våren
2012 avla sin diplomeksamen ved
Norges musikkhøgskole. Josephine
er prisvinner i en rekke konkurranser i USA, Norge, Sverige og
Japan. Hun er en ettertraktet kammermusiker, har spilt på Oslo
Kammermusikkfestival og Uppsala
Kammermusikkfestival. Som solist
med orkester har hun opptrådt med
både Kringkastingsorkesteret, Oslo
Symfoniorkester og Odense Symfoniorkester.
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Ingvild
Sandstad (1992)
startet i 2010 sine
studier ved Royal
Academy of Music
i London, og fortsatte videre på
Barratt Due musikkinstitutt i 2011.
For øyeblikket fullfører hun sin
bachelorgrad ved Conservatoire
National Supérieur de Musique et
de Danse i Paris, der hun også tar
studier i naturhorn. Ingvild er en
ivrig kammermusiker og spiller i
flere etablerte kammergrupper,
blant annet H9-ensemblet. Hun har
også deltatt i flere ungdomsorkestre
og er vikar i både Bergen Filharmoniske Orkester og Stavanger
Symfoniorkester.

Melinda Csenki
(1992) tar en
mastergrad i
fiolin på Norges
Musikkhøyskole.
Hun har vikariert
i Oslo Filharmonien siden hun var 18 år, og innehar for tiden en stipendiatplass i
Det Norske Kammerorkester (20132015). Melindas lidenskap for
musikk begynte i 9 års alderen, da
hun ble tatt opp ved velrenommerte Chetham’s School of Music i
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Manchester. I 2009-2013 tok
Melinda sin bachelorgrad ved
Barratt Dues Musikkinstitutt. Hun
vant Oslo Cameratas solistkonkurranse i 2010.

Nadja Reich
(1993) begynte
sin karriere som
cellist 6 år
gammel i Berlin.
Hun studerte ved
Julius-Sterninstituttet ved Berlin Universitet
(UdK) fra 2003 – 2012 og fortsetter
nå sine musikkstudier i Zurich.
Hun debuterte med Berlin
filharmoniske orkester i februar
2011 og har holdt solo- og kammermusikkonserter over hele
Europa. Nadja vant sin første pris
som 12-åring og har siden sanket
mange priser for sine tolkninger av
både klassisk musikk og samtidsmusikk.

Eivind Holtsmark Ringstad
(1994) har spilt
fiolin fra han var
5 år, og er i dag
bachelorstudent
ved Barratt Due
Musikkinstitutt på bratsj. Han har
vunnet en rekke internasjonale
priser, og vant i 2012 NRKs solistkonkurranse Virtuos og Den Norske
Solistpris. Han representerte Norge
i EBUs konkurranse Eurovision
Young Musicians på rådhusplassen
i Wien og ble første nordmann
noen sinne som har fått 1. pris i
denne konkurransen. Eivind har
blitt tildelt Arve Tellefsens musikerpris og Øivind Berghs minnepris.

Vegar Vårdal
jobber både
som danser og
musiker, med fele
og hardingfele
som hovedinstrument. Han har utdannelsen sin fra folkemusikklinja
ved Høgskolen i Telemark, Norges
musikkhøgskole, og mellomfag i
folkedans fra NTNU. Han er ansatt
som lærer på Norges Musikkhøgskole landslinja i folkemusikk på
Vinstra vgs, Toneheim fhs og Ole
Bull Akademiet. Vegar Vårdal har

god kjennskap til ulike tradisjoner
og har hele landet som arbeidsfelt
med utallige prosjekter, oppdrag og
foredrag.

Aksel Kolstad
(1981) fra Fredikstad fullførte sin
mastergrad ved
Norges Musikkhøgskole våren
2008 og debuterte i Carnegie Hall, New York,
oktober 2010. Han er allerede som
ung pianist beryktet i store deler av
Europa og USA for sitt artisteri og
virtuose spill, og amerikansk presse
har allerede beskrevet ham som en
ny Victor Borge. Med sitt Aksel
Kolstad Show briljerer han med
egne komposisjoner og standupmateriale som har fått stående
ovasjoner i flere av de største konsertsalene verden over.
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VELKOMMEN TIL MIDT-TELEMARK

Kommunene i Midt-Telemark omkranser den vakre innsjøen Norsjø,
som har gitt navn til Norsjø kammermusikkfest.
Sommarland i Bø har gjort området
kjent som et attraktivt ferieområde
og mange har også besøkt de tallrike festivalene som arrangeres gjennom sommeren. Opplevelsene er
mange, fra friske friluftsaktiviteter
som sykling, padling, wakeboard og
klatring til Piratshow, galleribesøk,
konserter, øl- og vinsmaking.
Botilbudet rommer alt fra hoteller
og campingplasser til gardsferie og
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overnatting i hytter og stabbur.
Området ligger to timers reise fra
Oslo og er lett å nå med Sørlandsbanen, ekspressbuss eller bil.
Nå ligger bygdene her klar til å
springe ut, tusenvis av frukttrær står
klare med svulmende knopper i
hellingene ned mot Norsjø.
Vi ønsker dere alle velkomne til å
møte våren sammen med oss gjennom en spennende festivaluke.
Se www.midt-telemark.com
for mer info og bestilling.
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SPONSORER
Akademika, Bø
Galleri Karen
Norsjø Arkitekter As
Aktiv Eiendomsmegling
Revisorteam Midt-Telemark As
Aune Rør
Holtanklinikken
Lille Ulefoss As
Bø Regnskapskontor
PetVett Telemark
Kultur i Sauherad
Midt-Telemark Energi As
Tveito Maskin
Sparebank 1 Telemark
Gjensidige Forsikring
Telemark begravelsesbyrå
DNB Øvre Telemark
Annes Hjørne
Blomsterstemning Bø
Gvarv Bakeri
Holtskog Nyhuus Design Ans
Epleblomsten
Evju Bygdetun
Kjernehuset cafe og catering
Aarnes Kafeteria
Meierismuget
Gvarv grill og Pizzera
Pizzabakeren Bø
Coop Gvarv
Bonus Helse
Lindheim Ølkompani
Lerkekåsa Vingård og Galleri

Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf. 9138 1510
www.norsjokammermusikkfest.no
facebook.com/norsjofestival
Billetter:
Gullbring kulturanlegg
www.gullbring.no
tlf. 3506 0390

