
PROGRAM

2021
27. april - 1. mai



2

Gullbringvegen 34, 3800 Bø
post@norsjokammermusikkfest.no
www.norsjokammermusikkfest.no
facebook.com/norsjofestival

Billetter må bestilles på nett.
Ordinær billettpris kr. 250,- (eks.
avgift).
Under 20 år: GRATIS. (må
bestilles)
Festivalpass utgår pga korona-
restriksjoner.

På nett:
www.ibsenhuset.no
www.gullbring.no
www.granvinkulturhus.no

Vi takker våre sponorer og støttespillere:
Norsjøtunet
Norsjø Arkitekter
RevisorteamMidt-Telemark
Milba AS
LjoslandMusikk
Blomsterstemning
Kiwi Gvarv
Eventyrmost
Gvarv Bakeri

Rema 1000
Aarnes Kafeteria
Pizzabakeren, Bø
Epleblomsten
Den norske kyrkja, Sauherad
og Nes
Systemblokk
Midgardkonkurransen
Skien VGS
Coop Prix, Gvarv

Takk til alle våre konsertsteder, arrangører og frivillige!
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Hilsen fra kunstnerisk ledelse

Kunstnerisk leiin

Vi er utrolig stolte over å ønske velkommen til den syvende versjon av Norsjø
kammermusikkfest!
Det siste året har vært veldig annerledes for oss alle. Grunnet nedstengningen og

kort varsel måtte vi avlyse fjorårets festival. I år planlegger vi en trygg festival for både
musikere, publikum og andre involverte. I Norge er vi så heldige å ha unge musikere
på internasjonalt toppnivå, som skal ta oss med inn i kammermusikkens verden med
alt fra Mozart til urfremføringer av unge norske komponister i løpet av 6 konserter.
I år er vi så heldige å få en helt fantastisk gruppe musikere til festivalen. Fiolinistene

Guro Kleven Hagen, Edvard Erdal og cellist Amalie Stalheim ble raskt
publikumsfavoritter, og vi er utrolig glade for at de er tilbake. I år fokuserer vi på horn,
og det blir masse repertoar for det vakre instrumentet med hornist Eirik Baardsen
Haaland. Sangerne Mathilde Marjavara og Jørgen Backer kommer til festivalen og skal
ta stor del på siste festivaldag. Vi har med oss to fantastiske pianister; Marina Kan
Selvik kommer for første gang, og festivalens kjente og kjære pianist Josephine Hsieh
er endelig tilbake. To musikere måtte melde forfall, og vi er utrolig takknemlige for at
bratsjisten Hanne Skjelbred og cellist Audun Sandvik hopper inn på kort varsel.
I flere år har Norsjø kammermusikkfest hatt et tett samarbeid med

Midgardkonkurransen og inviterer noen av vinnerdeltagerne hvert år. Fjorårets vinner
av den gjeve Midgardprisen, Sonoro strykekvartett, vil blant annet spille «Entr’acte» av
Caroline Shaw. Det vil også delta fire unge lokale utøvere på høyt nivå under årets
festival i samspill med festivalartistene.
I løpet av festivalen vil musikerne reise til flere skoler i regionen og holde konserter

produsert av Jon Rørmark.
I år blir det hele åtte urfremføringer, noe vi tror blir rekord blant norske festivaler i år.

Vi har invitert unge komponister fra Norges musikkhøgskole til å skrive musikk for
festivalen. I tillegg har Norsjø kammermusikkfest i samarbeid med Valdres
sommersymfoni og Midtåsen kulturfestival bestilt en strykesekstett av Peder Barratt-
Due. Og sist, men ikke minst, har kunstnerisk leder Martin Ødegaard skrevet et verk
for solo bratsj til sin kollega Eivind Ringstad.

Eivind Ringstad, Øyvind Sundsvalen og Martin Ødegaard
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Tirsdag 27. april

“Åpning” ved Maja Foss Five
Hovedutvalgsleder kultur, folkehelse,
tannhelse og idrett,
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Jo David Meyer Lysne -
«TurdusPhilomelos» - del II
(urframføring)
for strykesekstett og klaver
1.Fiolin, Guro Kleven Hagen
2.Fiolin, Edvard Erdal
1.Bratsj, Hanne Skjelbred
2.Bratsj, Eivind Ringstad
1.Cello, Amalie Stalheim
2.Cello, Audun Sandvik
Klaver, Marina Kan Selvik

S. Rachmaninoff -
Etude tableux op. 39 no. 5
Klaver, Mikkel Berg-Eriksen

Rimsky-Korsakov -
«Humlens flugt»
(arr. J. Rørmark)
Fløyte, Sverre Reinboth
og festivalartister

J. Brahms - Pianokvartett
Nr.1 i g-moll op. 25
3.sats - Andante con moto
4.sats - Rondo alla Zingarese
Fiolin, Edvard Erdal
Bratsj, Hanne Skjelbred
Cello, Audun Sandvik
Klaver, Josephine Hsieh

Pause

O. Bull -
«En moders bønn»
Fiolin, Arve Tellefsen

F. Schubert -
Strykekvintett i
C-dur D956 2. sats - Adagio
1.Fiolin, Arve Tellefsen
2.Fiolin, Guro Kleven Hagen
Bratsj, Eivind Ringstad
1.Cello, Amalie Stalheim
2.Cello, Audun Sandvik

J. Garbarek -
«Piece»for fiolin og piano
Fiolin, Arve Tellefsen
Klaver, Josephine Hsieh

O. Bull -
«Et Sæterbesøg»
(arr M. Ødegaard)
Arve Tellefsen i samspill
med festivalartistene

V. Monti -
Czardas
(arr J. Rørmark)
Arve Tellefsen i samspill
med festivalartistene

Åpningskonsert med Arve Tellefsen
Gullbring kulturanlegg, Bø, kl 19.00
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R. Strauss -
Introduksjon fra
«Capriccio» op. 85
1.Fiolin, Guro Kleven Hagen
2.Fiolin, Edvard Erdal
1.Bratsj, Eivind Ringstad
2.Bratsj, Hanne Skjelbred
1.Cello, Amalie Stalheim
2.Cello, Audun Sandvik

A. Schönberg –
«Verklärte Nacht» op. 4
1.Fiolin, Guro Kleven Hagen
2.Fiolin, Edvard Erdal
1.Bratsj, Eivind Ringstad
2.Bratsj, Hanne Skjelbred
1.Cello, Amalie Stalheim
2.Cello, Audun Sandvik

R. Schumann -
Adagio og Allegro op. 70
Horn, Eirik Baardsen Haaland
Klaver, Marina Kan Selvik

F. Liszt -
«Dantesonaten»
Klaver, Mikkel Berg-Eriksen

Martin Kvalø -
Pianotrio
(urframføring)
Fiolin, Edvard Erdal
Cello, Amalie Stalheim
Klaver, Marina Kan Selvik

Symre Taugbøl Bang –
“Fake it till you make it”
Loop, sang, gitar, rytmegg
Og stomp, Symre T. Bang

Symre Taugbøl Bang –
“Kanskje er det best”
Gitar og sang, Symre T. Bang
samspill med festivalmusikere

Onsdag 28. april
“Forvandlet natt”

Granvin kulturhus, Seljord kl. 19.00
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Caroline Shaw -
«Entr’acte»
for strykekvartett
Sonoro strykekvartett:
Fiolin, Daniel Goldin
Fiolin, Martha-Pil Neumer
Bratsj, Tuva Odland
Cello, Hedda Aadland

S. Barber -
«Dover Beach» op. 3
for baryton og
strykekvartett
Baryton, Jørgen Backer
Sonoro strykekvartett

Ryo Noda -
Improvisation No. 1
Altsaksofon, Andrey Fjeldstad

J. Demersseman -
Fantasie sur un
themé Original
Altsaksofon, Andrey Fjeldstad
Klaver, Marina Kan Selvik

Torsdag 29. april

Pause

Toralf Willy Nørbech -
Horntrio (urframføring)
Horn, Eirik Baardsen Haaland
Fiolin, Guro Kleven Hagen
Klaver, Marina Kan Selvik

J. Brahms -
Horntrio i Ess-dur op. 40
1. sats - Andante
2. sats - Scherzo; allegro
3. sats - Adagio mezzo
4. Finale; allegro con brio
Horn, Eirik Baardsen Haaland
Fiolin, Guro Kleven Hagen
Klaver, Marina Kan Selvik

“Gjenklang i galleriet”
Telemarksgalleriet, Notodden, kl 19.00
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T. Madsen -
Hornkvintett op. 145
Allegro moderato - Andante - Allegro
Horn, Eirik Baardsen Haaland
Fiolin, Edvard Erdal
1.Bratsj, Hanne Skjelbred
2.Bratsj, Eivind Ringstad
Cello, Amalie Stalheim

C. Sinding -
Suite for solo fiolin op. 123
1. sats - Introduction – Allegro risoluto
2. sats - Sarabande – Adagio
3. sats - Bourree –Moderato
Fiolin, Sara Belic

H. Sæverud - Strykekvartett
nr 1 op. 49
«De to rivalers serenader»
Sonoro Strykekvbartett

B. Brustad - Capricci for
fiolin og bratsj
Moderato - Lento - Allegretto - Vivace
Fiolin, Sara Belic
Bratsj, Hanne Skjelbred

Benjamin Knutsen -
«Entopia»
For pianokvartett
(urframføring)
Fiolin, Edvard Erdal
Bratsj, Eivind Ringstad
Cello, Audun Sandvik
Klaver, Josephine Hsieh

Fredag 30. april

Pause
-

Diverse sanger av S. Lie,
H. Kjerulf,A. Backer-
Grøndahl,E. Grieg ogE.Alnæs
Baryton, Aksel Rykkvin
Klaver, Marina Kan Selvik

T. Madsen -
Sonate for tuba og klaver
op. 34, 1. sats
Tuba, Stella Hermansen
Klaver, Marina Kan Selvik

E. Grieg - «Veslemøy» fra
Haugtussa op. 67
Sopran, Guro Thronæs-Sivertsen
Klaver, Josephine Hsieh

K. Bjørnstad -
«Sommernatt ved fjorden»
Sopran, Guro Thronæs-Sivertsen
Cello, Amalie Stalheim
Klaver, Josephine Hsieh

Peder Barratt-Due -
«Kjære venner, ikke slike toner!»
(urframføring)
for strykesekstett og
seks mennesker
1.Fiolin, Guro Kleven Hagen
2.Fiolin, Edvard Erdal
1.Bratsj, Eivind Ringstad
2.Bratsj, Hanne Skjelbred
1.Cello, Amalie Stalheim
2.Cello, Audun Sandvik

Norsk festkonsert i Ibsenhuset
Ibsenhuset, Skien, kl. 19.00
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W. A. Mozart -
Hornkvintett i Ess-dur K407
Allegro - Andante - Rondo; allegro
Horn, Eirik Baardsen Haaland
Fiolin, Edvard Erdal
1.Bratsj, Hanne Skjelbred
2.Bratsj, Eivind Ringstad
Cello, Audun Sandvik

Victoria Seline Stokland -
«Soremiri» (urframføring)
for sopran og strykekvintett
Sopran, Mathilde Marjavara
1.Fiolin, Guro Kleven Hagen
2.Fiolin, Edvard Erdal
1.Bratsj, Eivind Ringstad
2.Bratsj, Hanne Skjelbred
Cello, Audun Sandvik

Kaija Saariahio -
«Sept Papillons»
for solo cello
Cello, Amalie Stalheim

Opera-avdeling
Baryton - Jørgen Backer,
Sopran - Mathilde Marjavara
Baryton - Aksel Rykkvin,
Klaver,Josephine Hsieh
ogMarina Kan Selvik

Lørdag 1. mai
“Opera-potpourri”

Villa Lunde, Lunde, kl. 13.00



9

Martin Ødegaard -
«Grains» (urframføring)
for solo bratsj
Bratsj, Eivind Ringstad

Wolfgang Plagge –
«Monoceros»
for solo horn
Horn, Eirik Baardsen Haaland

Aksel G. Vedi -
«Vocalise»for sang og klaver
Sopran, Guro Thronæs-Sivertsen
Klaver, Josephine Hsieh

Anna Berg -
«Abrasjon II» (urframføring)
for strykekvartett
1.Fiolin, Edvard Erdal
2.Fiolin, Guro Kleven Hagen
Bratsj, Eivind Ringstad
Cello, Amalie Stalheim

Lørdag 1. mai
“Ny norsk i Nes”

Martin Ødegaard -
«Ferdaminni»
for sopran, baryton, cello
og piano
Sopran, Mathilde Marjavara
Baryton, Jørgen Backer
Cello, Audun Sandvik
Klaver, Josephine Hsieh

Klaus Sandvik -
«Norske eventyr»
for oppleser,
fiolin,cello og klaver
Oppleser, Jørgen Backer
Fiolin, Guro Kleven Hagen
Cello, Amalie Stalheim
Klaver, Marina Kan Selvik

Nes kyrkje, Gvarv, kl. 19.00
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utøvere
Eivind Ringstad - bratsj (f. 1994)er i dag en av de mest
fremtredende bratsjistene fra sin generasjon. Han hadde sitt
gjennombrudd etter å ha vunnet Eurovision young musicians 2012,
og har siden da spilt på store festivaler og konserthus verden rundt.
Eivind begynte å spille fiolin i en alder av 5 år men byttet til bratsj
som hovedinstrument ni år senere. Han studerte ved Barratt Due
musikkinstitutt med Soon Mi Chung som lærer. Han debuterte med
Oslo Filharmoniske Orkester med dirigent Eivind Aadland i 2013.
Tre år senere ga Eivind ut sin første CD med orkesteret for Lawo
Classics. I 2016 ble han valgt til å bli med i verdens mest
prestisjefylte program for unge viderekommende klassiske
musikere: BBC’s New Generation Artists Scheme.Tidligere har
Eivind blitt tildelt Borletti-Buitoni stipendpris, og har også vært en del
av Crescendo’s mentorprogram. Han har blant annet vært solist
med blant annet BBC Symphony Orchestra,
Kringkastingsorkesteret, Copenhagen Phil, Lahti symfoniorkester og
Det Norske Kammerorkester. Eivind er en av tre kunstneriske ledere
for Norsjø kammermusikkfest i Telemark. Han spiller på en bratsj
laget av G. B. Guadagnini "ex-Vieuxtemps" fra 1768, generøst utlånt
fra Dextra Musica.

Guro Kleven Hagen - fiolin (f. 1994)debuterte i 2011 med Oslo-
Filharmonien og Jukka Pekka Saraste, og har siden vært solist med
de fleste av Skandinavias fremste orkestre. Debutinnspillingen
hennes med Oslo-Filharmonien og Bjarte Engeset ble valgt ut som
«Editor’s Choice of the Month» i det internasjonalt anerkjente
Gramophone Magazine i august 2014. Guro har samarbeidet tett
med flere av Europas ledende kammermusikere, som Janine
Jansen, Maxim Rysanov og Leif Ove Andsnes. De siste fem årene
har Guro vært kunstnerisk leder for festivalen Valdres
sommersymfoni. Hun spiller på et C. Bergonzi-instrument, også
kjent som «Kreisler-Bergonzi», utlånt av Dextra Musica, og er til
daglig 1. konsertmester i Operaorkestret ved Den Norske Opera og
Ballett.

Amalie Stalheim - cello (f. 1993)er en av de mest lovende unge
musikerne i Norden i dag. Hun er vinneren av Kungliga Musikaliska
akademins store musikkonkurranse, Solistpriset 2018.Amalie har
spilt som solist med blant annet Oslo filharmoniske orkester,
Kungliga Filharmonien i Stockholm, Gulbenkian Symfoniorkester,
Gøteborg symfoniorkester, Svenske Radioorkesteret, Bergen
Filharmoniske orkester, Kringkastingsorkesteret, Malmø
Symfoniorkester for å nevne noen. Hun har jobbet med dirigenter
som Edward Gardner, Patrik Ringborg, Okko Kamu, Anna Maria
Helsing, Nuno Coelho, Stanislav Kochanovsky. Amalie er en aktiv
kammermusiker og har samarbeidet med musikere som Janine
Jansen, Yo-Yo Ma, Leif Ove Andsnes, Kathryn Stott, Christian Ihle
Hadland, Polina Leschenko, Benjamin Schmid, Lars Anders Tomter.
Hun blir jevnlig invitert til internasjonale og nasjonale festivaler.
Amalie spiller på en cello bygget av F. Ruggieri i 1687, generøst
utlånt av Anders Sveaas Almennyttige Fond.
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Edvard Erdal - fiolin (f. 1996) er ansatt som konsertmester 2 i Den
Norske Opera og Ballett, og er fiolinist i strykekvartetten Opus13.
Han har studert på Barratt Due Musikkinstitutt hos Stephan Barratt-
Due og Geir Inge Lotsberg. Edvard har spilt på flere av landets
største festivaler, blant annet Festspillene i Bergen, Risør
Kammermusikkfest, Rosendal Kammermusikkfestival, Trondheim
Kammermusikkfest og Valdres Sommersymfoni. Han har spilt med
anerkjente musikere som Janine Jansen, Leif Ove Andsnes, Tabea
Zimmermann og Alisa Weilerstein, samt flere av
Berlinfilharmonikernes musikere gjennom talentprogrammet
Konstknekt. Sammen med Opus13 var han også med i
talentprogrammet Crescendo.

Josephine Hsieh - klaver (f. 1987) er født i North Carolina LISA, og
har utdanning fra USA og Norge. I USA studerte hun på «College
Conservatory of Music» i Cincinnati hos Eugene Pridonoff, og tok
bachelorgrad i utøvende piano. Våren 2012 avla hun
diplomeksamen etter studier hos Håvard Gimse ved Norges
musikkhøgskole. Josephine har deltatt i og er prisvinnar i en rekke
konkurranser i USA, Norge, Sverige, Italia, og Japan. Hun mottok
l.pris i Conoco Phillips stipendkonkurranse. Hun har også vært solist
med Odense Symfoniorkester, med Den Norske Opera og Ballet og
opptrådt på NRK. Hun har spilt for kong Harald og kronprinsparet,
og vært solist sammen med Tine Thing Helseth i samspill med Oslo
Symfoniorkester, Thomas Søndergård og Kringkastingsorkesteret.
Josephine er en ettertraktet kammermusiker og har spilt på Norsjø
Kammermusikkfest fra starten i 2014 og har også spilt på bl.a. Oslo
kammermusikkfestival, og Uppsala kammermusikkfestival.

Mathilde Salmi Marjavara - sopran (f. 1989) har finske røtter og er
oppvokst i Tromsø. Mathilde er uteksaminert fra Operahøgskolen i
Oslo (KHiO), Barratt Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole.
Hun har sin mastergrad fra Operahøgskolen i Oslo under sanglærer
Toril Carlsen.Mathilde er en allsidig sanger og er å se i
operaproduksjoner, sceniske oppsetninger - musikkspill og
konserter. Hun har gjort roller som Solveig i en tysk oppsetning av
Peer Gynt, Amor i Orfeus og Eurydike, Despina i Cosi fan tutte på
scene 2 ved Den Norske Opera og Ballett, Grete i Hans og Grete,
for å nevne noen. Mathilde har også utmerket seg som
konsertsolist. Høsten 2019 var Mathilde på turné sammen med
Arktisk Filharmoni, som solist i operaproduksjonen «Carmen» av
Bizet, og samme tid året etter, gjorde hun «The Telephone» med
regi av Jostein Kirkeby-Garstad. Mathilde er en stolt mottaker av
Statens Kunstnerstipend for unge, nyutdannede kunstnere, og
kvalifisert deltaker av Wilhelm Stenhammar International Music
Competition (WSIMC) 2020.

Arve Tellefsen - fiolin (f. 1936)er en norsk fiolinist, født og
oppvokst i Trondheim. Som seksåring begynte han å spille fiolin
ved Trondhjems musikskole. I 1955 begynte han å studere ved
musikkonservatoriet i København hvor professor Henry Holst
var hans hovedlærer, og i 1959 debuterte han i Universitetets
aula i Oslo.I løpet av en mangeårig solistkarriere har han spilt
med flere av verdens fremste orkestre og dirigenter. Han har
utgitt flere plater og mottatt mange priser, blant annet fem
Spellemannpriser.



12

Hanne Skjelbred (f. 1984) - bratsj har en variert, internasjonal
karriere som bratsjist. Siden 2020 er hun medlem av Det Norske
Kammerorkesterets nyetablerte Musikerkollektiv, og underviser i bratsj
på Musikhögskolan i Göteborg. Tidligere jobbet hun som solobratsjist
på Göteborgsoperaen, og fikk da sjansen til å bli kjent med det
fantastiske operarepertoaret. Nå for tiden har formatet minsket litt, og
hun spiller også jevnlig med kammerorkestre som Mahler Chamber
Orchestra, Aurora Orchestra i London og finske Jousia Ensemble.
Som kammermusiker har hun spilt i noen av verdens mest berømte
saler, deriblant Wigmore Hall i London og Carnegie Hall i New York.
Hun deltar også ofte på festivaler mange steder i verden og spiller
årlig på Open Chamber Music Prussia Cove i England. Hun gjestet
også Risør Kammermusikkfest i Norge mellom 2009 og 2016 som en
del av det faste ensemblet og de seneste årene har også inneholdt
opptredener på festivaler i Finland, Hellas, England, Tyskland,
Frankrike og Kurdistan, Irak. Siden 2017 er hun medlem av
stryketrioen Trio Ludo.

Jørgen Backer - baryton (f. 1984) er en av Skandinavias mest
allsidige unge barytoner. Han studerte ved Norges Musikkhøgskole
og tok sin mastergrad ved Operahøgskolen i Oslo i 2012. Han har
hatt roller ved Den Norske Opera Og Ballett, Riksteatret, Trondheim
Symfoniorkester, Arktisk Filharmoni, Kilden Opera, Opera i
Kristiansund, Opera Rogaland, Opera Nordfjord, Opera Vestfold,
Haugesund Chamber Opera, LidalNorth og Oslo Opera Festival.
Backer debuterte på Den Norske Opera og Ballett i 2013 som Dr.
Falke i Flaggermusen da han var praktikant der og har siden jobbet
som operasanger og konsertsanger rundt om i Norge, og har over
30 roller på sitt repertoar. Jørgens roller har variert fra Wotan i Die
Walküre og Alberich i Das Rheingold til Escamillio i Carmen,
Schaunard og Marcello i La Bohème, Tonio i Pagliacci til greven i
Figaro bryllup for å nevne noen. I februar 2019 ble han sett på som
tittelrollen i Macbeth i operaen i Kristiansund, og vil i februar 2021
være tilbake i Kristiansund og gjøre Scarpia i Tosca. Han gjør også
Caspar i Der Freischütz i Ringsakeroperaen nov 2021.

Audun André Sandvik - cello (f. 1979) er en ettertraktet solist,
kammermusiker og cellolærer. Sammen med pianist Sveinung
Bjelland har han vekket internasjonal oppsikt gjennom CD´en med
sonater av Sjostakovitsj og Rakhmaninov (LAWO Classics, 2017).
Audun er også profilert som en initiativrik solocellist i Det Norske
Kammerorkester. Han er ansatt som professor i cello ved Norges
Arktiske Universitet i Tromsø, med en klasse og et miljø i
blomstrende utvikling, noe han viderefører fra sine mange år som
cellolærer ved Norges Musikkhøgskole. Audun er kunstnerisk leder
for den klassiske festivalen Gloppen Musikkfest. Han spiller på en
cello fra 1695, bygget i Roma av Giorgio Taninger.

Marina Kan Selvik - klaver (f. 1989) er klassisk pianist bosatt i
Oslo, født i Moskva, Russland. Hun er prisvinner fra mange
internasjonale konkurranser som J.Vitols i Riga, Latvia, Nordic piano
Competition i Malmø, Sverige, Hannover i Tyskland og Clamo i
Spania. Hun har vært solist med Bergen Filharmoniske Orkester,
KORK, Trondheim Symfoniorkester, Lithuanian National Orchestra,
Armenian National Philharmonic Orchestra, OSRM i Murcia,
Alicante Symphony Orchestra m.fl. Marina har gitt konserter på
festivaler som Oslo Kammermusikkfestival, Kyoto festival i Japan,
Musical Chairs i Montreal, Eurasia Music Games i Astana og Bergen
festival.
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Øyvind Sundsvalen (f. 1982) er frå Sauherad og har utdanninga si
frå Musikkonservatoriet i Kristiansand, der han fekk bachelorgrad
som faglærer i klassisk piano under lærar Tellef Juva. Øyvind har
også mastergrad i utøvande piano hos Dr. Eugene Barban ved
Winthrop University i South Carolina. Våren 2009 fullførte han sin
Artist Diploma i utøvande piano på prestisjetunge College
Conservatory of Music i Cincinnati Ohio under Elizabeth og Eugene
Pridonoff. Same år tok han seg til semifinalen i den internasjonale
Griegkonkurransen i Florida. Han har konsertaktivitet frå Noreg og
USA, og har fått rettleiing hos pianistar som Liv Glaser, Håvard
Gimse, Sigurd Slåttebrekk, Walter Hautzig, Kevin Kenner, Dr.
Eugene Barban og Elizabeth Pridonoff. Han jobbar for tida som
frilanspianist og er tilsatt som lektor ved Hadeland videregående
skole.

Eirik Baardsen Haaland - horn (f. 1992) er en norsk hornist født i
Stavanger. Han har studert ved Norges Musikkhøgskole og
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK),
Stuttgart. Siden 2015 har Eirik vært ansatt som solohornist i
Trondheim Symfoniorkester. Som en del av talentprosjektet
Morgendagens helter spilte han i Stavanger Symfoniorkester
allerede på videregående. Han vikarierer jevnlig i de norske
orkestrene og er ofte å se som solohornist i orkestre som London
Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, Konzerthausorchester
Berlin og Göteborg Symfoniker. I starten av 2020 var han på en 4-
ukers turné med LSO og Sir Simon Rattle, og spilte i de mest
prominente konserthusene i Europa. Som solist og kammermusiker
har han blant annet spilt Strauss’ 2. hornkonsert med Trondheim
Symfoniorkester og deltatt på festivaler som Dovrejul, Trondheim
Kammermusikkfestival og Nordlysfestivalen

prisvinnere fra midgardkonkurransen

Sonoro Strykekvartett ble etablert i 2018 og består av Daniel
Goldin (fiolin), Martha-Pil Evertsen Neumer (fiolin), Tuva Odland
(bratsj) og Hedda Aadland (cello). Kvartetten mottar jevnlig
undervisning av Geir Inge Lotsberg og Kari Ravnan ved Barratt
Due musikkinstitutt. Kvartetten har deltatt i Sandefjord under Fjord
Classics 2019. De var også en del av Lofoten Internasjonale
Kammermusikkfest og har deltatt som YAGA-ensemble på
Glogerfestspillene på Kongsberg. Høsten 2020 gikk kvartetten til
topps i Midgardkonkurransen, som både vinnere av
kammermusikk-klassen og Midgardprisen 2020.

Mikkel Berg-Eriksen er en 18 år gammel pianist født og bosatt i
Oslo. Han avslutter sitt tredje år på musikklinjen ved Edvard
Munch VGS denne våren og har siden 2019 vært elev ved NMH’s
talentprogram Unge Musikere under veiledning av Professor Einar
Henning Smebye.Samme år ble han også tatt opp til Senter for
Talentutvikling’s nye klaver-satsning for unge norske pianister, og i
2020 ble han innrullert i Jiri Hlinka piano-akademi sitt
talentprogram. Mikkel vant klaver klasse 3 under Midgard-
konkurransen 2020. Han begynner utøvende studier i klassisk
klaver ved NMH høsten 2021.



14

Aksel Johannes Skramstad Rykkvin (f. 2003) ble kjent som
klassisk skolert guttesopran. Etter stemmeskiftet i 2017 har han
utviklet seg til å bli baryton, og i mai 2018 hadde han hovedrollen
som mesterdetektiven Purriot i den nyskrevne operaen Purriot og
den forsvunne bronsehesten av Bjørn F. Rørvik (libretto) og Gisle
Kverndokk (musikk) ved Den Norske Opera & Ballett. Rykkvin har
fått god omtale internasjonalt, både for albumet Aksel! og for
solokonserter. Han ble nominert til årets nykommer unde
Spellemannprisen 2016 for Arias By Bach, Händel & Mozart. I
januar 2017 ble han kåret til «Årets musiker» under den nasjonale
delen av Ungdommens Musikkmesterskap 2016–2017. I 2020 fikk
han 1.pris, sang kl.2 i Midgardkonkurransen

Sara Belic har spilt fiolin i 12 år, og i løpet av den tiden har hun vært
med i konkurranser både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I
tillegg har hun vært solist med orkester og deltatt på forskjellige
sommerkurs. Dette siste året har hun gått videre til finalen i
konkurranser som Grumiaux-konkurransen for unge fiolinister i
Brussel, Midgard konkurransen i Horten der hun vant 1. Pris i klasse
3, og en internasjonal ”online-konkurranse” der finalen skal foregå i
Roma kommende sommer.
Guro Thronæs-Sivertsen (f. 2003) er fra Porsgrunn, der hun spiller
fiolin og synger i fordypningsprogrammet ved Porsgrunn
Kulturskole. Hun går i 2. klasse på musikklinja ved Skien
videregående skole med klassisk sang som hovedinstrument, og
håper å kunne fortsette med videre utdanning i sang.Hun har deltatt
både i ensembler og som solist på fiolin og sang på konserter,
festivaler, konkurranser og mesterklasser i Vestfold og Telemark.
Høsten 2020 vant hun Midgard-konkurransens pris for "beste
fremføring", med stykke "Vokalise" av Aksel G. Vedi.

Aksel G. Vedi er en ung komponist og vinner av Midgard
komposisjonspris 2020 med stykke «Vokalise». Sitat
Midagrdkonkurransens nettside: "I dette spennende og frodige
verket kommer både sangstemmen og klaverstemmen svært godt til
sin rett. Det er en flott balanse mellom stemmene, kraftfullt, i en fin
blanding av understøttelse og kommentarer fra pianoet. Verket er
medrivende og når sitt klimaks i en fallende kromatisk akkordrekke
som kaster oss ut i en særpreget stemning. Det er tydelig at
komponisten har god og stor kunnskap om instrumentene – stemme
og klavér – som han denne gangen skriver for."

Lokale utøvere
Andrey Fjeldstad (19) er fra Skien i Telemark, går på musikklinja i
Skien og spiller saksofon. I fjor vant han Skien Kommunes Kultur-
og idrettsstipend, og han har deltatt på solistkonkurranser både
nasjonalt og internasjonalt. Til høsten starter han på en bachelor i
utøvende klassisk musikk på Royal Birmingham Conservatoire i
England.

Sverre Reiboth (14) er fløytist. Han får undervisning i Midt-Telemark
kulturskule og er aktiv medlem i Bø skulemusikk.
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Komponister m/ urframføringer

Stella Hermansen (19) er fra Porsgrunn, og spiller tuba. De siste 3
årene har hun gått på musikklinja på Skien videregående skole, og
pendlet til Barrat Due i Oslo. Hun har deltatt i nasjonal semifinale i
UMM 4 ganger, og fikk 1. pris i 2020. Hun har bakgrunn fra lokale
korps, og har spilt i orkester med Valdres Sommersymfoni, NOR 59,
NUSO og Ung Filharmoni. Til høsten starter hun på en
bachelorutdanning ved Det Kongelige Danske Musikkonservatoriet i
København.

Symre Taugbøl Bang (19) er fra Morgedal i Vest-Telemark, og spiller
gitar og hardingfele. Synge har hun alltid gjort, og nye tekster
kommer stadig. Hun vant Drømmestipendet i 2016 og har
representert Telemark på UKM sin landsfestival 4 ganger. Som
oftest opptrer hun aleine med loop-pedalen sin. Til høsten starter
hun på en bachelor på Griegakademiet i Bergen for å utdype seg i
jazzgitar.

Martin Ødegaard (f. 1983)er frå Sauherad og har studert
folkemusikk ved Høgskolen i Telemark, avdeling Rauland, og
komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, med blant anna Bjørn
Kruse, Henrik Hellstenius og Lasse Thoresen som lærarar. Verk av
Martin er alt framført av blant anna Oslo Sinfonietta, Athelas
Sinfonietta Copenhagen, kringkastingsorkesteret, Schola Cantorum
og Det Norske Solistkor. Han har jobba mykje med scenemusikk og
prosjekt knytt opp mot folkemusikk. I åra 2012-2014 mottok han
Statens arbeidsstipend. Martin er også med som kunstnerisk leder
for Norsjø kammermusikkfest.

Peder Barratt-Due (f. 1993) har en Bachelor i Electronic Production
& Design og i Film Scoring fra Berklee College of Music (2012-2016)
hvor han studerte komposisjon med prof. Marti Epstein. Verkene
hans har vært kringkastet på BBC3 og NRK1. For sine verk ble han
invitert til Collage Composers Colloquium, og fikk en “Honorary
Mention” i Egidio Carella Composition Competition. Han mottok
Musikkforleggerprisen 2020 “Årets Gjennombrudd - Klassisk/
Samtid”, for bratsj-duetten “Ildfluer”. I 2020 ble “Correspondances”
for bratsj og klaver utgitt av Rubicon Classics, fremført av Eivind
Ringstad og David Meier på Eivinds recital CD. Peder er også
aktuell med OperaQuest, et spill han har utviklet i samarbeid med
Bergen Nasjonale Opera.

Martin Tidemann Kvalø (f. 1994) er en Norsk komponist fra
Brønnøysund bosatt i Oslo. Etter å ha fullført sin bachelorgrad i
komposisjon ved Norges Musikkhøgskole har Kvalø fokusert på å
kombinere computer-støttede komposisjonsprosesser med en
intuitiv tilnærming til komposisjon for å forsøke å finne en balanse
mellom struktur og spontanitet i sin musikk. Dette har etter
studietiden resultert i verk for Progression Ensemble Oslo, pianist
Eirik Hellerdal Fosstveit og et verk for pianotrio som vil fremføres
ved Norsjø Kammermusikkfest 2021.



Victoria Seline Stokland (f. 1993) tok sin Bachelor i utøvende fiolin
ved Universitetet i Stavanger i 2013-2016 under lærerne Jan
Bjøranger og Carole Marie Harris. Der har hun hatt tre uker i praksis
i Stavanger Symfoniorkester og har spilt i strykeensemble 1B1. Hun
har vært med på flere konserter, turneer og CD-innspillinger med
1B1, blant annet på «Holberg variations» som vant Spellemannspris
i kategorien klassisk i 2014.For tiden hoder Victoria Seline til i Oslo
og studerer komposisjon ved Norges Musikkhøgskole samtidig som
hun er freelancemusiker.

Toralf Willy Nørbech (f. 1994) er komponist og student ved Norges
Musikkhøgskole Kandidatstudie i komposisjon Har hatt veiledning
med Rune Rebne, Jon Øivind Ness, Henrik Hellstenius, Asbjørn
Schaathun og Anders Tveit. Han har erfaring med alt fra store
besetning, symfoniorkester, til små besetninger som solo piano og
to gitarer. Skriver mest musikk i tradisjon med vestlig kunstmusikk,
med hovedvekt på musikk fra 1900 – nå), men har også skrevet
jazzmusikk og har i det siste jobbet med populærmusikk gjennom
Cubase og Abelton. Har på musikkhøgskolen jobbet med både
musikkteater og film fordelt på flere prosjektuker, samt teater og
tekst. Har i senere tid begynt å jobbe mer og mer med
elektroakustisk musikk.

Benjamin Knutsen (f. 1998) er komponist og studerer komposisjon
ved Norges Musikkhøgskole. Han har også studert komposisjon ved
Toneheim folkehøgskole, og gikk på musikklinja i Skien der han er
født og oppvokst. Han var aktiv som trommeslager innen tungrock
og jazz i tenårene, før han la fra seg trommestikkene og begynte å
komponere aktivt som 19-åring. Benjamins musikk har tidligere blitt
fremført på Ultimafestivalen og Sonisk Hage, og skal i vår ha en
urfremføring på Fagerborgfestspillende i tillegg til Norsjø
Kammermusikkfest. I musikken han komponerer utforsker han
strukturer og harmonier med fokus på intervaller, presentert med ro
og enkelhet.»

Jo David Meyer Lysne (f. 1994) er en komponist og utøver basert i
Oslo. Som utøver arbeider han med klangbehandling på både
elektroniske og akustiske instrumenter, og har de siste årene gitt ut
albumene "Kroksjø" (Hubro Music, 2020), Henger i Luften (Hubro
Music, 2019), "Meander" (Øra Fonogram 2017). Som komponist ga
ulike samarbeid med teater ham en inngang og inspirasjon til å
arbeide med iscenesettelse av lyd. Han synes det er spennende å
arbeide i skjæringspunktet mellom det visuelle og lydlige. Han
arbeider ofte med fysiske materialer, som kan omfatte alt fra arbeid
med treverk, silikon eller is, til programmering, video eller arbeid
med analogt musikkutstyr.

Anna Berg (f. 1992) er en komponist fra Kolbotn som nå fullfører
sin bachelorgrad i komposisjon ved Norges musikkhøgskole
(NMH). Berg lager musikk for kammerbesetninger som sinfonietta,
strykeorkester, strykekvartett, samt duo- og soloverk. Hun
komponerer også elektroakustiske verk, korverk og musikk til film og
scene. De siste årene har musikken hennes vært fremført under
flere konserter og festivaler i inn- og utland, blant annet under
Ultima i 2019 og 2020 og Ung Nordisk Musikk i Finland i 2020, og
hun har samarbeidet med Ensemble Ernst, Ensemble Allegria og
Ensemble 96, med flere.



Helsing Frå ordførar i midt-telemark
Det er med eit smil at eg ynskjer dykk alle varmt velkomne til festival i
Telemark! I ei spesiell tid med pandemi, så gjer det godt å sjå at me kan
treffast og opna hjartene våre for musikken, historia og kulturen.
Årets program for Norsjø kammermusikkfest har ein miks av tradisjonelle og
moderne klassiske perler, med melodier frå både Noreg og utland. Vidare er
det eit program der også romantikken vert løfta fram. Og me treng det akkurat
no, det å bli minna på at livet skal levast i kjærleik. No skal dyktige musikarar
vise oss korleis dei saman kan skape magiske tonar, tonar som får oss til å
gløyme tid og rom.
Kammermusikkfesten har ein visjon om å sette unge utøvarar i sentrum. Det
er tydeleg at årets festival er tru mot denne tradisjonen, med fleire unge
talentar på programmet. Å gi den klassiske musikken ein slik nyfiken og
nytenkande festival er spennande. Dei unge har ei eiga evne til å sjå verda på
nye måtar, også når det gjeld musikken. Samtidig deltek også meget erfarne
musikarar i festivalen, tsom sjølvaste Arve Tellefsen, og det gir ein stilfull
kombinasjon.
Midt-Telemark kommune har i seg to tidligare kommunar med stolt kulturarv.
No når me har blitt til ein, så har med sett oss eit forsiktig mål: Mi vil vere ein
av landets fremste kulturkommuner! Dei som står bak Norsjø
kammermusikkfest viser at me faktisk kan lykkast. Med denne festivalen har
dei vist omverda at vi har ein brei kultur i Telemarksområdet, og at vi også kan
skilte med framifrå klassisk musikk! Eg rettar ei stor takk til dei som starta
Norsjø kammermusikkfestival, og alle andre som bidreg.
Og til deg som bur i Telemark, eller er på besøk her: Eg håpar du tek deg tid
til å dra på konsert. Til å la desse musikalske genia ta deg med på ei
minneverdig reise.

Lykke til med kammermusikkfesten 2021!


