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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.

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 fast -
boende og tilreisende.

Regionen er en sterk kulturregion
med tradisjoner og levende miljø
som gir vekstmuligheter for unge
kulturutøvere.

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

Sammen blir vi sterkere og sikrer
levende bygder for fremtida.

Lykke til med festivalen!

Olav Kasland 

ordfører i Bø 

Bjørg Tveito Lundefaret 

ordfører i Nome

Hans Sundsvalen 

ordfører i Sauherad

HILSEN FRA ORDFØRERNE
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Velkommen!

I denne festivalen deler alle et felles
engasjement for levende musikk. Vi
ser fram til nye spennende møter
mellom utøvere og publikum, og
mange fine konsertopplevelser.

Atmosfæren som oppstår i disse
møtene, er drivkraften bak hele vårt
konsept. Når vi i år som i fjor har
samlet noen av Europas beste unge
klassiske artister, ligger alt til rette
for en innholdsrik uke, med mye
energisk musisering.

Gjennom årets festivaluke møter
våre artister barn og unge gjennom
skolekonserter i Bø, Nome,
Sauherad og Skien. Vi samarbeider
også om talentutviklingstiltak med
kulturskoler i regionen og musikk -
linja på Skien videregående skole.
Dette er en sentral del av vår kunst-
neriske profil; unge utøvere for et
ungt publikum.

«Smil gjennom tårer», årets festival -
tittel, er en beskrivelse brukt i for-
bindelse med blant annet Mozarts
musikk. Vi har latt oss inspirere av

HILSEN FRA KUNSTNERISK LEDELSE 

De kunstneriske lederne Øyvind Sundsvalen, Øystein Waage og Martin Øde gaard.
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disse ordene, og håper å belyse
temaet fra mange sider.

Tidligmusikk har fått en sentral rolle
i programmet. Å framheve nettopp
denne musikken med sine iboende
kontraster, har blitt naturlig for oss,
ut ifra årets tema. Dessuten gir
musikk fra barokk og renessanse en
spennende mulighet til å kunne
oppleve også moderne musikk på
nye måter.

Vårt bestillingsverk tar oss denne
gangen med «inn i natten» i Nes
kyrkje, under vår åpningskonsert
torsdag 23. april. Verket blir et kom-
positorisk møte mellom Martin
Ødegaard og Antonio Vivaldi.
Sistnevntes fløytekonsert nr. 2, «La
Notte», avslutter programmet denne
kvelden. De som har gode erfaringer
med spennende nattstemninger i
Nes kyrkje fra fjorårets festival, har
mye å glede seg til også i år.

Musikk fra vandrende folkeslag og
minoriteter har alltid vært en viktig
komponent i klassisk musikk. Både
jødisk klezmer og sigøynermusikk er
gode eksempler på at sorg og lidelse
kan bearbeides til enestående
musikk. 

Videre spenner årets program over
alt fra renessanse -og barokkmusikk

til høyromantisk repertoar og verk
av moderne karakter. Vi gleder oss
til å dele all denne musikken med
dere!

Årets festivalbilde har kunstneren
Keith Grant malt. En av verdens
største nålevende landskapsmalere
bor på Gvarv! Han var også person-
lig venn av Benjamin Britten, en av
forrige århundres største kompo -
nister, representert i årets program.
Vi syns dette tegner noen spennende
linjer, og er veldig glade for å kunne
bruke Keith Grants malerkunst til å
sette farge på årets tema.

Velkommen til 

Norsjø Kammermusikkfest 2015!

Øyvind, Øystein og Martin

Kunstneriske ledere

4



Åpningskonsert, Nes kyrkje
Kl. 19.00

Eugene Ysaye (1858-1931) 
Fiolinsonate, Op. 27 No. 5
I. L’Aurore
II. Danse Rustique

Guro Kleven Hagen, fiolin

Johan Sebastian Bach (1685-1750)
Cembalokonsert i g-moll, BWV 1058
I. Ohne Satzbezeichnung
II. Andante
III. Allegro assai

Alexandra Nepomnyashchaya, cembalo

Sara Övinge, fiolin

Guro Kleven Hagen, fiolin

Eivind Ringstad, bratsj

Sayaka Selina, cello

Åpningstale

Bearbeidet av Martin Ødegaard
(1983-) 

«Vokalpolyfoni fra renessansen»

Magnus Dorholt Kjeldal, baryton

Martin Ødegaard, baryton

Guro Kleven Hagen, fiolin

Eivind Ringstad, bratsj

Sayaka Selina, cello

Lucie Horsch, blokkfløyte

Øystein Waage, klarinett

PROGRAM TORSDAG 23. APRIL
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Martin Ødegaard (1983-)
Bestillingsverk, «Verso la Notte»

Magnus Dorholt Kjeldal, baryton

Martin Ødegaard, baryton

Sara Övinge, fiolin

Sonoko Miriam Shimano Welde, fiolin

Eivind Ringstad, bratsj

Sayaka Selina, cello

Lucie Horsch, blokkfløyte

Øystein Waage, klarinett

Alexandra Nepomnyashchaya, cembalo

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Konsert for blokkfløyte i g-moll, 
RV 439, «La Notte»
I. Largo
II. Fantasmi: Presto - Andante - 

Presto
III. Il Sonno: Largo
IV. Finale: Allegro

Lucie Horsch, blokkfløyte

Sonoko Miriam Shimano Welde, fiolin

Sara Övinge, fiolin

Sayaka Selina, cello

Alexandra Nepomnyashchaya, cembalo
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«Musikk på vandring»
Kammersalen, Skien vgs
Kl. 19.00

Innslag med elever 

fra musikklinja i Skien

Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane, Rapsodie de Concert

Sara Övinge, fiolin
Josephine Hsieh, klaver

Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
Tekst av Robert Louis Stevenson
(1850-1894)
Utdrag fra «Songs of travel»
I. The Vagabond
II. Let Beauty Awake
VII. Whither Must I Wander?
VIII. Bright is the Ring of Words

Magnus Dorholt Kjeldal, baryton
Josephine Hsieh, klaver

Sergej Prokofiev (1891-1953) 
Hebraisk ouverture, Op. 34

Øystein Waage, klarinett
Guro Kleven Hagen, fiolin
Sonoko Miriam Shimano Welde, fiolin
Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj
Sayaka Selina, cello
Øyvind Sundsvalen, klaver

Pause

Nachspiel: 
Stian Carstensen 
i samspill med festivalartister
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Lunsjkonsert 
på Ulefoss Hovedgård
Kl. 13.00

Konferansier: Nora Taksdal

Luciano Berio (1925-2003)
Gesti for solo blokkfløyte

Lucie Horsch, blokkfløyte

Johan Sebastian Bach (1685-1750)
Blokkfløytesonate i e-moll, 
BWV 1034
I. Adagio ma non tanto
II. Allegro
III. Andante
IV. Allegro

Lucie Horsch, blokkfløyte

Alexandra Nepomnyashchaya, cembalo

Pause

Samuel Barber (1910-1981)
Til et dikt av Matthew Arnold
(1822-1888)
Dover beach, Op. 3 

Magnus Dorholt Kjeldal, baryton

Sara Övinge, fiolin

Guro Kleven Hagen, fiolin

Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj

Sayaka Selina, cello

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 -1791) 

Klarinettkvintett
I. Allegro
II. Larghetto
III. Menuetto
IV. Allegretto con variazioni

Øystein Waage, klarinett

Guro Kleven Hagen, fiolin

Sonoko Miriam Shimano Welde, fiolin

Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj

Sayaka Selina, cello

LØRDAG 25. APRIL
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Avslutningskonsert, 
Gullbring kulturanlegg
Kl. 19.00

Innslag med lokale talenter

John Dowland (1563-1626)
Tre sanger for baryton og cembalo
«Flow my tears»
«Come again»
«If my complaints could passions
move»

Magnus Dorholt Kjeldal, baryton

Alexandra Nepomnyashchaya, cembalo

Benjamin Britten (1913-1976)
Lachrymae, Op. 48

Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj

Josephine Hsieh, klaver

Pause

Max Bruch (1838-1920)
Utdrag fra 8 stykker for klarinett,
cello og piano, Op. 83
II. Allegro con moto
V. Rumänische Melodie, Andante

Øystein Waage, klarinett

Sayaka Selina, cello

Josephine Hsieh, klaver

Robert Schumann (1810-1856)
Fiolinsonate nr. 1 i a-moll, Op. 105
I. Mit liedenschaftlichem 

Ausdruck
II. Allegretto
III. Lebhaft

Sonoko Miriam Shimano Welde, fiolin

Øyvind Sundsvalen, klaver

Giovanni Battista Sammartini 
(1700-1775)

Blokkfløytekonsert i F-dur
I. Allegro
II. Siciliano
III. Allegro assai

Lucie Horsch, blokkfløyte

Sonoko Miriam Shimano Welde, fiolin

Sara Övinge, fiolin

Eivind Ringstad, bratsj

Sayaka Selina, cello

Alexandra Nepomnyashchaya, cembalo
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Fiolin

Guro Kleven

Hagen (1994)

debuterte i 2011

med Oslo-filhar -

mo  nien og Jukka

Pekka Saraste, og

har siden da holdt

konserter med flere av Skandinavias

fremste orkestre. Hennes innspilling av

Prokofieffs og Bruchs fiolinkonserter

med Oslo-filharmonien og Bjarte Enge -

set ble plukket ut som «Editor’s Choice

of the Month» i det internasjonalt

 anerkjente Gramophone Magazine i

august 2014. Guro har samarbeidet

med flere av Europas ledende kammer -

musikere. For tiden studerer hun ved

høyskolen «Hanns Eisler» i Berlin, etter

å ha gått på Barratt Due musikkinstitutt

i Oslo under Stephan Barratt-Due og

Alf Richard Kraggerud.

Sonoko Miriam

Shimano Welde

(1996) tar sin

 bachelorgrad med

Stephan Barratt-

Due i Oslo. I 2014

vant hun NRKs

solistkonkurranse «Virtuos» og re-

presenterte Norge i Eurovisjonens

«Young Musicians» i Köln. Hun er

mottaker av Bergen kommunes Talent-

pris 2009 og Den norske solistpris

2014. Som solist har hun spilt med en

rekke orkestre i inn- og utland. Av

kammermusikere har hun samarbeidet

med kjente navn som Ivry Gitlis, Dora

Schwarzberg, Arve Tellefsen, Elise

Båtnes og Leif Ove Andsnes. Hun er

også fast medlem av strykekvartetten

Opus13.

Sonoko har medvirket ved en rekke

 festivaler og er av Valdres Festival ut-

nevnt til årets ambassadør for pro-

sjektet «Playing for a future».

Sara Övinge

(1988) fra Norr-

köping regnes som

en av Skandinavias

mest talentfulle

unge musikere.

Hun startet sin

karriere som fireåring og gjorde sin

første soloopptreden med Norrköping

Symfoniorkester da hun var seks år.

Sara har studert ved Kungliga Musikk-

högskolan i Stockholm og fullføre sin

utdanning ved Norges musikkhøgskole

som tidenes yngste diplomstudent i

2010. Året etter tok hun et Artist Dip-

loma ved Royal College of Music i

London. Sara har vært solist med flere

ARTISTBIOGRAFIER
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orkestre rundt om i Europa og har

mottatt en rekke priser for sitt spill. 

Til daglig er Sara ansatt som andrekon-

sertmester ved Den Norske Opera &

Ballett. 

Bratsj

Eivind Holtsmark

Ringstad (1994) er

bachelorstudent

ved Barratt Due

Musikkinstitutt

under Soon-Mi

Chung og tar også

timer hos Maxim Rysanov. Eivind er en

ivrig kammermusiker og har spilt i

ulike ensembler. I 2012 vant Eivind

NRK’s solistkonkurranse VIRTUOS og

Den Norske Solistpris. Seieren i Virtuos

førte til at Eivind representerte Norge

ved EBU’s konkurranse «Eurovision

Young Musicians» på rådhusplassen i

Wien 11. mai hvor han vant 1. pris. I

2014 ble Eivind tildelt Statoils talent-

stipend for unge klassiske utøvere.

Eivind har deltatt på mange kurs og fes-

tivaler i inn- og utland, og har vært

solist med flere av landets profesjonelle

orkestre.

Cello

Sayaka Selina

(1991), startet 

sin karriere hos

 Rebec ca Firth i

Zürich, og studerte

siden med Thomas

Demenga ved

Musik-Akademie Basel. Hun tar nå sitt

solistdiplom under Frans Helmerson

ved høyskolen «Hanns Eisler» i Berlin. 

I 2013 mottok hun førstepris i Gabrielli

Cello Competition i Berlin, og i 2014

andrepris i stiftelsen Kiefer-Hablitzels

musikkonkurranse. Sayaka har vært

solist med flere orkestre, deriblant

Zurich Chamber Orchestra og Zurich

Camerata. Hun er aktiv kammer -

musiker og har deltatt på en rekke fes-

tivaler rundt om i  Europa, bla.

Verbier-, Ravinia-, Santander-, og

Piatigorsky International Festival. 

Cembalo

Alexandra

Nepomnyash-

chaya (1986) full-

førte i 2013 sin

mastergrad, under

Menno van Delft

og Richard Egarr,

ved konservatoriet i Amsterdam. Hun

har mottatt en rekke internasjonale
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priser for sitt spill, deriblant tredjepris i

The International Johann Sebastian

Bach Competition i Leipzig i 2014.

Alexandras platedebut på hammer-

klaver, utgitt av plateselskapet Caro

Mitis, kom i 2009 og inneholdt

Mozarts sonater for fiolin og klaver,

fremført sammen med fiolinisten

Sergei Filchenko.

Som solist og kammermusiker opptrer

Alexandra regelmessig i Russland og

ved store scener rundt om i Europa,

som f. eks. Amsterdams Consert -

gebouw. Hun har også vært engasjert av

Hong Kong Festival.

Blokkfløyte

Lucie Horsch

(1999) har siden

2011 studert under

Walter van Hauwe

ved konservatoriet i

Amsterdam.

Hennes tidligere

lærer var Rob Beek ved musikkskolen i

Amasterdam. Lucie har vunnet flere

konkurranser, bla. «Avond van de Jonge

Musicus» i 2013. Dette resulterte i at

hun i mai 2014 representerte sitt hjem-

land i Eurovisjonens «Young Musi -

cians» i Köln. Tross sin unge alder

gjester Lucie regelmessig flere festivaler.

Her kan nevnes Grachtenfestival Ams-

terdam, Festwochen für Alte Musik i

Innsbruck og the International

Chamber Music Festival of Janine

Jansen i Utrecht. Lucie er fast medlem

av en duo sammen med cembalisten

Alexandra Nepomnashchaya.

Klarinett

Øystein Waage

(1991), fra

Sauherad fullfører

denne våren en 

bachelorgrad fra

Barratt Due

musikk institutt,

med Fredrik Fors som lærer. Han tar

også regelmessig timer hos den

sveitsiske klarinettisten Dimitri

Ashkenazy, og har deltatt i flere mester-

klasser med Martin Fröst. Sammen

med Carl Nilsen har han tidligere vært

kunstnerisk leder for H9-ensemblet. De

siste årene har han hatt konserter og

samarbeid med både Telemark Sym -

foniorkester og Telemark Strykekvartett.

Han er en av flere unge artister til-

knyttet RisørUng, et konsept som går

av stabelen i forbindelse med Risør

Kammermusikkfest i juni. I 2014

mottok han Torhild Staahlens legat.
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Klaver

Josephine Hsieh

(1987) tok sin

 bachelorgrad ved

det prestisjetunge

«College Conserva -

tory of Music» i

Cincinnati, før hun

våren 2012 avla sin diplomeksamen

ved Norges Musikkhøgskole. Josephine

har deltatt, og er prisvinner, i en rekke

konkurranser i USA, Norge, Sverige og

Japan. Hun fikk 1. pris i Conoco

Phillips stipendkonkurranse og ble

også tatt ut til den internasjonale

piano  konkurransen i Takamatsu i

Japan. Josephine har hatt solistoppdrag

med orkestre som  Oslo Symfoni -

orkester, Kringkastingsorkesteret og

Odense Symfoniorkester. Hun er også

en ettertraktet kammermusiker og har

spilt på festivaler som Oslo Kammer -

musikkfestival og Uppsala Kammer -

musikkfestival. 

Øyvind Sunds-

valen (1982) har

sin bachelorgrad fra

Musikkonserva -

toriet i Kristian -

sand. Videre reiste

han til Winthrop

University i South Carolina hvor han

tok sin mastergrad og våren 2009 full-

førte han sin Artist Diploma i utøvende

piano på prestisjetunge College

Conservatory of Music i Cincinnati

Ohio. Samme år tok han seg til

semifinalen i den internasjonale Grieg

konkurransen i Florida. Han har kon-

sertvirksomhet fra Norge og USA, og

har fått veiledning hos pianister som

Liv Glaser, Håvard Gimse, Sigurd Slåtte-

brekk, Walter Hautzig, Kevin Kenner,

Dr. Eugene Barban og Elizabeth

Pridonoff.

Baryton

Magnus Dorholt

Kjeldal (1989) er

oppvokst i Lunde.

Herfra gikk veien til

musikklinja i Skien,

Toneheim Folke -

høgskole og Barratt

Due Musikkinstitutt før han i fjor

ferdigstilte sin mastergrad i opera ved

Operahøyskolen i Oslo. Tross sin unge

alder er Magnus allerede en ettertraktet

opera- og konsertsanger. I 2012 debu -

terte han i Barberen i Sevilla på Den

Norske Opera & Ballett. I 2014 gjorde

han bl.a. Guglielmo i Cosi fan tutte på

samme scene samt Brahms’ Requiem i

Universitetets Aula. Denne sesongen

debuterte han i tittelrollen i Figaros

bryllup i Kristiansund hvor han høstet

gode kritikker for sitt naturlige og liv-

lige spill.
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Komponist

Martin Ødegaard

(1983) fra Sau -

herad har studert

folkemusikk i Rau-

land (HiT), og

komposisjon ved

Norges Musikkhøg-

skole med bla. Bjørn Kruse, Henrik

Hellstenius og Lasse Thoresen som

lærere. Verker av Martin har alle rede

blitt framført av bla. Oslo Sinfoni etta,

Athelas Sinfonietta Copenhagen, Kring-

kastingsorkesteret, Schola Canto rum og

Det Norske Solistkor. Han har også

jobbet mye med scenemusikk og pro-

sjekter knyttet opp mot folke musikk. 

I årene 2012-2014 mottok han Statens

arbeidsstipend.

Nachspielartist

Stian Carstensen

(1971) er norsk

jazz- og folke 

musiker, kjent som

en av landets

fremste multi-

instrumentelle da

han spiller bl.a. trekkspill, gitar, fløyte,

kaval, gaida og banjo. Som guttunge

lærte Stian av sin far og bestefar og

turnerte Nord-Dakota i 1982 med sin

egen melodi «If I only could get a little

Lefse». Stian studerte ved Viken Folke -

høgskole og jazzlinja ved NTNU i

Trondheim hvor han i 1991 etablerte

kvintetten Farmers Market. Stian

mottok Statens Kunstnerstipend for å

kunne studere Bulgarias polyfoni og

har senere forfulgt ønsket om å kom-

binere ulike musikktradisjoner ved

 studieturer rundt om i verden. Stian

spiller en sentral rolle på en rekke

plateutgivelser.

Konferansier

Nora Taksdal

(1968) begynte å

spille fiolin som

åtteåring, og da

hun var tolv ble

hun tatt opp i Leif

Jørgensens «Unge

Talenter»-program ved Østlandets

Musikkonservatorium. 19 år gammel

gikk Nora over til å spille bratsj, og tok

sine studier ved Norges Musikkhøg-

skole. Hun dro så videre til professor

Vladimir Mendelssohn ved Folkwang

Hochschule i Tyskland hvor hun tok

sitt solistdiplom. Nora har vært solist

med alle de norske symfoni orkestrene

og er aktiv som kammer musiker og i

Det Norske Kammer  orkester. Hun er til

daglig ansatt som solobratsjist i Kring-

kastingsorkesteret. Noras far vokste for-

øvrig opp på Søve, ved Norsjøs bredd.
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Sauherad kommune

Kultur i Sauherad

BlomsterStemning

Akademika, Bø

Revisorteam Midt-Telemark AS 

Sauherad og Nes sokn

Gvarv Bakeri

Evju Bygdetun

Norsjø Arkitekter SA

Aune Rør AS

Epleblomsten AS

Aarnes Kafeteria

Coop Prix Gvarv

Kiwi Gvarv

Telemark begravelsesbyrå      

AniCura dyreklinikk 

Roxy kaffebar

Midt-Telemark energi 

Gjensidige

Holtanklinikken 

Bø regnskapskontor 

Holtskog Nyhuus Design Ans

Eventyrmost  

Foto: Helge Høvik, Blunderbluss, Hege Siri, 
Ole Jørgen Bratland, Tormod Værvågen m. fl.

Omslagsillustrasjon: Keith Grant,«The Green Aurora» 
© Chris Beetles Gallery, London / Keith Grant.

SPONSORER

Gullbringvegen 34, 3800 Bø

www.norsjokammermusikkfest.no
facebook.com/norsjofestival

Billetter:
På konsertstedene 1/2 time 

før konsertene eller 
Gullbring kulturanlegg

www.gullbring.no, tlf. 3506 0390

Billettprisen er 200 kr på alle konserter, 

pluss billettavgift (Gullbring).

Barn/ungdom t.o.m. 20 år gratis.

Er du under 21 år og vil være sikker på å få gratis

plass, må du kjøpe billett på forhånd 

(Gullbring). Du betaler bare billettavgift (15 kr.)

Barn/unge kommer selvsagt også gratis inn 

ved å møte opp til konsertene, 

så lenge det er ledige plasser.

Velkommen!


