
Musikk på Griegakademiet – april, mai og juni 2015 
 
 

Velkommen til konserter og andre arrangement på Griegakademiet i 2015. Her 

er en oversikt over de viktigste hendelsene i april, mai og juni.  Følg også med 

på www.uib.no/grieg for endringer og nye arrangement.  

 

Welcome to concerts at the Grieg Academy in April, May and June 2015. Most 

of our concert are for you to enjoy free of charge. For questions or subscription 

to our mailing list: produsent@grieg.uib.no Phone: 55 58 86 39. 

 

 

 
 
 
  

http://www.uib.no/grieg
mailto:produsent@grieg.uib.no


Onsdag 8.4. kl 18.00: Samtidsmusikk I 
 
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Nina Griegs gate Gratis adgang 
 
Studenter på Griegakademiets valgemne «Samtidsmusikk» fremfører den 
første av 2 konserter med et spennende utvalg av samtidsmusikk. Valgemnet 
«Samtidsmusikk» fokuserer på sentrale aspekt innen kunstmusikk fra ca. 1950 
og fram til i dag. Studentene har arbeidet med komposisjon, improvisasjon, 
fremføring og interpretasjon.   
 
This is the first of two concerts where students who have attended the Grieg 
Academy’s course “Contemporary music” present their work. Venue: Gunnar 
Sævigs hall, Free entrance.  

 
Onsdag 8.4. kl 19.30: Fløyteklassens konsert 
 
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Nina Griegs gate Gratis adgang 
 
Griegakademiets fløytister inviterer til konsert. På programmet er musikk for 
fire slags fløyter og sang av så forskjellige komponister som Mozart, Hindemith, 
Takimitsu, Tisné, Rossell, Honegger og Drouet. Grieg Academy flute students 
give a concert with programme for solo flute, flute ensemble and for song and 
flute. Venue: Gunnar Sævigs hall, Free entrance. 
 
Fredag 10.4. kl 14.00: Samtidsmusikk II 
 
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Nina Griegs gate Gratis adgang 
 
Studenter på Griegakademiets valgemne «Samtidsmusikk» fremfører den 
andre av 2 konserter med et spennende utvalg av samtidsmusikk. Valgemnet 
«Samtidsmusikk» fokuserer på sentrale aspekt innen kunstmusikk fra ca. 1950 
og fram til i dag. Studentene har arbeidet med komposisjon, improvisasjon, 
fremføring og interpretasjon.   
 
This is the first of two concerts where students who have attended the Grieg 
Academy’s course “Contemporary music” present their work. Venue: Gunnar 
Sævigs hall, Free entrance.  

 



 
Fredag 10.4. kl 19.30:  
Kammermusikk for klaver, klarinett og bratsj 
 
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Nina Griegs gate Billetter: Ordinær 300,- 
 BT-kort 250,- 
 BK-medlem 200,-  
 (Studenter v/ Griegakademiet gratis) 
 

Bergen Kammermusikkforening presenterer «En romantisk aften» med musikk 
av Carl Reinecke , Wolfgang Amadeus Mozart, Max Bruch og Harald Sæverud. 
Medvirkende er Mai Goto – klaver, Hans Hagen Stockhausen – klarinett og 
Ricardo Odriozola – bratsj. Se www.bk-musikk.no for mer info.  
Chamber music for piano, clarinet and viola by Reinecke, Mozart, Bruch and 
Sæverud. Mai Goto, Hans Hagen Stockhausen and Ricardo Odriozola. More 
info: www.bk-musikk.no.  
 

 
Lørdag 11.4. kl 18.00: Tre damer med pianistinne 
 
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Nina Griegs gate Gratis adgang 
 

Kom og opplev tre svært ulike sopraner med pianist Signe Bakke i denne 

konserten tidlig laurdag kveld. Mari Galambos Grue, Marianne Bye Granheim 

og Nora Oleanne Sårheim studerer alle hos Hilde Haraldsen Sveen. Musikk har 

dei plukka ifrå alle delar av musikkhistoria, bl.a Mozart og Haydn, Donizetti, 

Poulenc og Berg. Special guest star: Endre Lindtner Jørgensen på klarinett! 

VELKOMMEN! 

 
 
 
  

http://www.bk-musikk.no/
http://www.bk-musikk.no/


Søndag 12.4. kl 14.00:  
Når ein øver songane som / ligg bak / kan vi få 
ein finger med i spelet 

 
Bergen Skolemuseum (gamle Latinskolen)  Billettar: Vaksne 70,- 
Lille Øvregt. 38 Studentar 35,- 
 Born gratis 
 
Emanuel Bach sin musikk og Laurence Sterne sin litteratur har fascinerande 
parallellar - både i uttrykk og struktur. I lys av Are Frode Søholt sin lyrikk, 
reflekterer Ingrid kring korleis avstand i tid og kultur etterkvart opplevast 
fryktelig irrelevant. Konserten er ein del av Ingrid Hagen sitt stipendiatprosjekt - 
www.cpebach.no - og er arrangert i samarbeid med Antikk Musikk og 
Bymuseet i Bergen.  

 

 
 
Søndag 12. april kl. 20.00  
Bergen Barokk presenterer italienske trii og concerti 

 

Sted:  Chagall Billetter tickets: 100,- (stud. gratis) 
2. etasje, Vaskerelven 1  

 

Italienske concerti og trii av Scarlatti, Mancini, Corelli og Geminiani. 

Disse verkene er fundert i den “klassiske” og velbalanserte stilen som 

Arcangelo Corelli utviklet på slutten av 1600-tallet og som dannet grunnlaget 

for barokkens siste fase. Sentralt i programmet står concerti for blokkfløyte, to 

fioliner og basso continuo. Medvirkende fra Bergen Barokk: Frode Thorsen, 

Stefan Lindvall, Paule Préfontaine, Siri Hilmen og Hans Knut Sveen. 

Bergen Barokk ble dannet av Frode Thorsen og Hans Knut Sveen i 1994 og er i 

dag en av Norges ledende tidlig musikk-grupper. Ensemblet har konsertert og 

vært kringkastet i Skandinavia, Russland, Tsjekkia, Polen og USA. Innspillinger 



på Simax Classics, BIS, Bergen Digital Studio og Toccata Classics og dekker tysk, 

engelsk, italiensk og fransk repertoar. 

Lederne for Bergen Barokk er Frode Thorsen og Hans Knut Sveen. 

Bergen Barokk mottar støtte fra Norsk Kulturråd, Bergen kommune og UiB. 

Bergen Barokk will present a programme concisting of Italian concerti and trii 

by Scarlatti, Mancini, Corelli and Geminiani. From Bergen Barokk: Frode 

Thorsen, Stefan Lindvall, Paule Préfontaine, Siri Hilmen og Hans Knut Sveen. 

                                   

 
 
 
 
Fredag 17.4. kl 19.30:  

Eurasian Chamber Orchestra   
 
Sted: Korskirken Gratis adgang 
 
Eurasian Chamber Orchestra er et prosjekt som springer ut av et mangeårig 
samarbeide mellom Griegakademiet og Baku Music Academy i Azerbaijan. Ved 
denne konserten møtes strykere fra akademiet i Baku med norske 
blåserstudenter – hovedsakelig fra Griegakademiet. På programmet står 
Stravinskijs «Pulcinella»-suite i tillegg til musikk fra både Norge og Azerbaijan: 
Harald Sæveruds «Gjætlevise-variasjoner» og et verk for strykere av den 
azerbaijanske komponisten Fikrat Amirov. Dessuten får vi høre helt ferske verk 
skrevet for anledningen av komponiststudenter fra Bergen og Baku – 
Griegakademiet blir representert av masterstudent i komposisjon Kari Telstad 
Sundet. 
 
Eurasian Chamber Orchestra is a project ensemble that emanates from the 
collaboration between The Grieg Academy and Baku Music Academy in 
Azerbaijan. The orchestra will present a program with music by both Norwegian 
and Azerbaijan composers in addition to Stravinsky’s Pulcinella Suite. Venue: 
Korskirken, Free Entrance. 

 



Onsdag 22.4. kl 11.30: Lunsjkonsert m/ Ines Maidre  

Sted: Korskirken Gratis adgang 
 
Fiori musicali: verk av G.Frescobaldi, J.C.Fischer, Ch. Tournemire 
Dette programmet er satt sammen av musikalske blomster – Fiori musicali. 
Slike sykluser av småstykker for liturgisk bruk ble særlig populære etter at  G. 
Frescobaldis samling Fiori musicali ble utgitt i 1635. Flere barokk-komponister, 
bl.a J.C.Fischer (1656 -1746), ble deretter inspirert til å sette sammen sine egne 
«blomsterbuketter».  Også franske komponister i det 20.århundre har bidratt 
med komposisjoner med samme idé og utganganspunkt. Ch.Tournemires (1870 
-1937) liturgiske miniaturer «Les Petites Fleurs Musicales» (1933-34), med sin 
gjennomsiktige og vektløse tekstur og sine melodiske kurver, minner oss om 
skjønnheten i små blomster.  
 
Lunch concert with Ines Maidre. Fiori Musicali (“Musical flowers”) are small 
pieces for liturgical purposes. The term was first used by G. Frescobaldi when he 
published a collection with the same name 1635. It inspired both later baroque 
composers and French composers in the 20th century. Venue: Korskirken, Free 
Entrance.  

 
Tirsdag 28.4. kl 18:00 Tidlig Musikk Ensemble 
 
Sted: Gunnar Sævigs Sal Gratis adgang 
          Nina Griegs gate 6  
 

Tidlig Musikk Ensemble er et fag for studenter som ønsker å fordype seg i tidlig 

kammermusikk-repertoar, særlig fra perioden mellom slutten av 1500-tallet til 

slutten av 1700-tallet. Faget vektlegger bruk av ulike former for historiske kilder 

i arbeidet med musikken: f.eks. originalnotasjon, kilder til historiske spillemåter 

og ornamentikk. 

Early Music Ensebmle is a course for students who wish to study the musical 

eras between the late 16th century to the late 18th century. Venue: Gunnar 

Sævigs sal, Free Entrance.  

 



Onsdag 29.4. kl 11.30: Lunsjkonsert i Korskirken  

Sted: Korskirken Gratis adgang 
 

I samarbeid med Kirkens Bymisjon står studenter og ansatte ved 
Griegakademiet for programmet på en del av Korskirkens tradisjonelle 
lunsjkonserter. Konsertene går av stabelen hver onsdag fra kl. 11.30 – 12.00.  
Denne onsdagen får du oppleve Griegakademiets masterstudenter Natalia 
Medvedeva orgel Maria Karpinets, obo. På programmet: Alessandro Marcello 
(1684–1750) Concerto per Oboe, Archi e Basso Continuo og Charles 
Tournemire (1870–1937)  Fantaisie-Improvisation sur l'Ave Maris Stella 
 
Lunch concert with Grieg Acedemy master students Natalia Medvedeva – organ 
and Mariya Karpinets – oboe. 
 

 

 
Tirsdag 5.5. kl 20.00: Direksjonseksamen  

med Dragefjellets musikkorps 
 
Sted: Johanneskirken Gratis inngang 
 

Hilde Grytten, Preben Johansen, Endre Nygård, Sevinj Asgarova og Joacim 

Gjerdevik er studenter i valgemnet «Ensembleledelse korps». Med 

Johanneskirken som eksamenslokale skal de avslutte emnet med å dirigere 

Dragefjellets Musikkorps. Korpsets nettside: www.dragene.no .  

Examination Concert with the Grieg Academy’s conduction students. Orchestra: 

Bergen Symphonic Band (“Dragen”) Venue: Johanneskirken (St. Johns church), 

Free Entrance.  

 

  



Onsdag 6.5. kl 19.30:  
Ketil Hvoslefs kammermusikk 

  
Sted: Gunnar Sævigs sal Ordinær: 180,-  

   BT-kort, Siljustøls venner, BK medl: 130,- 
Studenter: 100,- 

(GA-studenter: fri entre) 
 

Griegakademiet, UiB i samarbeid med Edvard Grieg Museum og 
Bergens Kammermusikkforening presenterer Hvoslefs 
kammermusikk. Ketil Hvoslef, født 1939, er en av Norges ledende 
samtidskomponister. En sentral del av hans produksjon er verkene 
for kammerensembler i ulike kombinasjoner av instrumenter. 
Professor Einar Røttingen og førsteamanuensis Ricardo Odriozola ved 
Griegakademiet leder et prosjekt som – i tett samarbeid med 
komponisten – vil revidere, innstudere og innspille Hvoslefs samlede 
kammerverk. Denne konserten er en del av to konserter som 
presenterer Hvoslefs kammermusikk, den andre konserten er på 
Siljustøl 10.5. kl 14:00. Program for konserten: Beethoven Trio og 
Klaverkvintett 
The Grieg Academy, in collaboration with Edvard Grieg Museum and 
Bergen Chamber Music Association, present chamber music by Ketil 
Hvoslef. Hvoslef, b. 1939, is one of Norway’s leading contemporary 
composers. 
  

Søndag 10.5. kl 14:00 – Ketil Hvoslefs kammermusikk 

Sted: Siljustøl Billetter på ww 
(GA-studenter: fri entre) 

 
Griegakademiet, UiB i samarbeid med Edvard Grieg Museum og 
Bergens Kammermusikkforening presenterer Hvoslefs 
kammermusikk. Ketil Hvoslef, født 1939, er en av Norges ledende 
samtidskomponister. En sentral del av hans produksjon er verkene 
for kammerensembler i ulike kombinasjoner av instrumenter. 



Professor Einar Røttingen og førsteamanuensis Ricardo Odriozola ved 
Griegakademiet leder et prosjekt som – i tett samarbeid med 
komponisten – vil revidere, innstudere og innspille Hvoslefs samlede 
kammerverk. Program for konserten: Violino solo I, Nordisk 
Kontrapunkt for 2 feler og flasker og Sekstett 
The Grieg Academy, in collaboration with Edvard Grieg Museum and 
Bergen Chamber Music Association, present chamber music by Ketil 
Hvoslef. Hvoslef, b. 1939, is one of Norway’s leading contemporary 
composers. Venue: Siljustøl. 
 

Tirsdag 12.5. kl 19.00: Songkonsert i Vangskyrkja  
 

Sted: Voss kyrkje Kollekt v/ utgang 

Harald Bjørkøys sangstudenter har konsert på Voss. Medvirkende: Kaia Teigen 
Rullestad - sopran, Christina Jønsi - mezzsopran, Andreas Skei - baryton, Arne 
Kvarven - tenor Jørgen Magnus Haslum – baryton, Knut Andreas Grove – 
baryton. Ved klaveret: Knut Christian Janson, Audun Kayser og Signe Bakke 
 
Song students give a concert in Voss. Venue: Voss Church.  
 

 

Fredag 15.5. kl 19.00: Klarinettklassens konsert 
 
Sted:  Gunnar Sævigs sal  Gratis inngang 
Nina Griegs gate 6 
 
Klarinettklassen inviterer til konsert! Medvirkende: Marita Elise Holme, Thea 
Haugen, Eline Holmboe Leifsen, Marte Skovly, Hertha Dahlgren, Pernille 
Skjelbred, Claudia Cox og Kato Flem. Clarinet students invites to a concert. 
Venue: Gunnar Sævigs sal, Grieg Academy.  

 

 
 



Søndag 7.6. kl 14.00: Sense and Sensibility - 
performing music of CPE Bach 
 
Sted: Gamle Bergen Billettar: Vaksne 90,- 

Studentar 45,- 
Born gratis 

 
På Skillingsbollens Dag i Gamle Bergen får me høve til eit uformelt møte med 
Ingrid Hagen sitt stipendiatarbeid. Detaljar blir publisert på www.cpebach.no 
Arrangert i samarbeid med Antikk Musikk og Bymuseet i Bergen.  
Scholarship Fellow Ingrid Hagen gives an informal introduction to her project. 
More details: www.cpebach.no. Tickets: 90,- (students 45,-) Venue: Gamle 
Bergen (Old Bergen).  

 
 

Tirsdag 19.5. kl 19.00:  
Nykomponert musikk av utøvende musikere 

 
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Nina Griegs gate Gratis adgang 

 
Hva skjer når utøvende musikere fra klassisk og jazz plutselig forvandles til 

komponister, som skal skape og fremføre samtidsmusikk? 19. mai får man høre 

rykende ferske verker av: Petter Asbjørnsen, Tancred Heyerdahl Husø, Siri 

Aastad Kvaleid, Arnfinn Gursli Langsæter, Jakob Fagerlund Rypdal og Karoline 

Wallace. Konserten vil være avslutningen for faget "Nyere 

komposisjonsteknikker for utøvende musikere", som seks modige 

Griegakademiet-studenter har valgt i år. 

New compositions by performing musicans. 6 students present their work in the 

course Newer Composition Techniques for Performers.  

 
  

http://www.cpebach.no/
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Griegakademiet og Festspillene: Stikk Innom  
 
Mellom 28.5. og 9.6. vil Festspillene i Bergen og Griegakademiet igjen 
presentere den tradisjonsrike konsertserien Stikk Innom. Her får du anledning 
til å høre Griegakademiets studenter og ansatte presentere et bredt repertoar i 
en uformell atmosfære. Hele programmet vil bli annonsert i begynnelsen av 
mai, men vi trykker her tid og sted for fem utvalgte konserter. Følg med på 
www.uib.no/grieg for oppdatert program.  
 
Grieg Academy and Bergen International Festival: Drop In-concerts. Quality 
concerts in an informal setting. Everyone is welcome to drop in and enjoy a 
broad variety of music presented by students and staff from The Grieg Academy 
– Dept. of Music, University of Bergen. Complete programme to be published on 
www.uib.no/grieg.  
 

Torsdag 28.5. kl 12.00 Stikk innom: Åpning i Domkirken 
 

Sted: Domkirken 

Masterstudentene Irina Blankova og Natalia Medvedeva står for den første 
konserten når årets Stikk Innom-konserter går av stabelen. De presenterer 
hvert sitt konsertprogram med stykker av Pablo Bruna, J.S. Bach, Charles 
Tournemire. I tillegg får vi også et brusende, firhendig verk av John Rutter for 
virkelig å gi vind i seilene til årets Stikk Innom! 
Opening Concert for this year’s Drop In-concerts will be given by master 
students Irina Blankova and Natalia Medvedeva. Organ music by Pablo Bruna, 
JS Bach, Charles Tournemire and John Rutter. Venue: Domkirken (Bergen 
Cathedral).  
 

Torsdag 28.5. kl 17.00 Stikk innom: Daniel Baer (USA) 
 
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Nina Griegs gate Gratis adgang 
 
I forbindelse med en internasjonal workshop og konferanse om Griegs sanger 
arrangert av Griegakademiet og The international Edvard Grieg Society 28.–
31.5., vil pianisten Daniel Baer (USA) gjøre en gjesteopptreden under Stikk 
Innom. Vi vil få høre musikk av Prokofjev, Barber og Edvard Grieg.  
 

 

http://www.uib.no/grieg
http://www.uib.no/grieg


Torsdag 28.5. kl 18.00 Stikk innom: Gregory Martin (USA) 
 
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Nina Griegs gate Gratis adgang 
 
I forbindelse med en internasjonal workshop og konferanse om Griegs sanger 
arrangert av Griegakademiet og The International Grieg Society 28.–31.5., vil 
pianisten Gregory Martin (USA) gjøre en gjesteopptreden under Stikk Innom. 
Foruten verk av Edvard Grieg, vil vi også få høre musikk av Emile Naoumoff, 
Jean Françaix og Robert Schumann. 
 

 
 
 
Lørdag 30.5. kl 13.00:  

Stikk innom: Griegakademiets unge talenter 
 

Sted: Grieghallens foajé 

 
Det nasjonale talentutviklingsprogrammet er et tilbud til spesielt talentfulle 
ungdommer i alderen 13–19 år. Programmet er vanligvis et tillegg til 
undervisningen ved lokal kulturskole, videregående skole eller i 
privatopplæring. Tilbudet startet i 2004 og er utviklet i samarbeid mellom de 
statlige institusjoner som gir høyere utdanning i utøvende musikk. Det 
inneholder individuell undervisning på instrument, gruppe-undervisning i 
musikkteori og gehør, samspill, mesterklasser og konserter. 
 

Students from the national program Young Musicians, consisting of especially 

talented youths between 13 and 19. Venue: The Grieghallen Foyer. 

 
  



Lørdag 6.6. kl 13.00: Stikk innom: Ensemble 1B1 Bergen 
 

Sted: Grieghallens foajé 

 
1B1 er et ensemble med utspring fra Universitetet i Stavanger. Etablert og ledet 
av prof. Jan Bjøranger siden 2008 har det vokst og blitt et kammerorkester på 
høyeste internasjonale nivå. Ensemblet vant Spellemannsprisen i kategorien 
Klassisk for sin utgivelse Holberg Variations med tre svært ulike innfallsvinkler 
til Edvard Griegs op. 40, «Holbergsuiten». 1B1 er et pedagogisk rom for våre 
dyktigste utøvende musikkstudenter, og på denne matinekonserten får du 
oppleve studenter fra Griegakademiet (UiB), Universitetet i Stavanger, 
Universitetet i Agder spille et fullt konsertprogram bestående av Dmitrij 
Sjostakovitsj, Peter Warlock, Gustav Holst, Henry Purcell og Edvard Grieg.  
1B1 is a Norwegian Grammy Award winning ensemble consisting of the most 

skilled performing music students from across the country. In this matinee 

concert you can experience a programme of Dmitrij Sjostakovitsj, Peter 

Warlock, Gustav Holst, Henry Purcell and Edvard Grieg. Venue: The Grieghallen 

Foyer.  

 

 

Man 8.6. – Fre 12.6. - Masterfestival! 

Følg med på uib.no/grieg 

Dette semesteret er det ti studenter som skal fullføre mastergrad i utøvende 

disipliner ved Griegakademiet. Vi har samlet alle til en «festival» med to 

konserter hver dag – én kl 18 og én kl 20. Følg med på uib.no/grieg for 

oppdatert program! 

Ten students at the Grieg Academy finish their master degree in performing arts 

this week. Two final recitals every day – one at 6 PM and one at 8 PM. See 

uib.no/grieg for updated program.  Venue: see web site. 

  



Vil du ha programmet på e-post? 

 

Skriv til produsent@grieg.uib.no 

(Subscribe to our e-mail list) 

 

 

 

 

 

 

 

Følg med på nettsidene: 

www.uib.no/grieg 

www.facebook.com/griegakademiet 

Instagram: griegakademiet 
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