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Størst av alt
Hva står igjen når det som er viktig for oss
blir borte? Når mye stenger og vi ikke kan
gjøre det vi gjorde før? Hva ble viktig og
hva ble uviktig?

«En 30-åring gir
seg ikke så lett.
Korskolen, med
alle sine sangere,
ønsker å vise at
livet er nå.»

Korskolen har utsatt feiringen av sitt 30–årsjubileum,
og mye av det vi gledet oss til å gjøre har vi avlyst.
Barn og ungdom har mistet mye og mister mye, men
det er også mye vi kan gjøre.
En 30-åring gir seg ikke så lett. Korskolen, med alle
sine sangere, ønsker å vise at livet er nå. Vi vil møtes
for å synge sammen og vi vil synge for publikum.

Kristin Vold
Korskoleleder & kantor
Kristin Vold
Korskoleleder & kantor

Korskolen har sunget for mange i disse tretti årene, i
glede og sorg har vi båret musikk inn i hjertene.
Når noen ser på deg og synger kan det gi krefter
til livet ditt. Vi kan se på hverandre og vi kan gi
hverandre livsmot i denne tiden. Sang og musikk er
viktig. Kunst er viktig! Og det å tilhøre et fellesskap er
viktig! Korskolen står sammen, sangerne og foreldre
og alle som kommer skal få kjenne at her hører jeg til.
For «størst av alt er kjærligheten!»
Velkommen!
Varm hilsen, Kristin
www.korskolen.no

Foto: Torill H. Heidal Landaasen

INNHOLD

«Når du synger
i kor er du ikke
alene, men
sammen med
andre som føler
det samme.»

KUNSTUTSTILLING
På festivalens åpningsdag 12. september åpner vi
kunstutstillingen «Tro, håp og kjærlighet».
Alle sangerne i Korskolen har laget sin del i et stort
kunstverk «Tro, håp og kjærlighet». Anne Kongelf
Bito har satt det hele sammen. Det har vært en tegnekonkurranse med tittelen «Tro, håp og kjærlighet»
og alle tegningene skal vises frem!
Utstillingene vil være oppe både i Teie og Nøtterøy
kirker i hele festivalperioden. I tillegg stiller Gunhild
Vold ut sine akvareller. Vi i Korskolen kjenner Gunhild
og hennes prosjekter og akvareller godt og er stolt
over å ha hennes som utstiller i hele festivalperioden.

Elev ved Korskolen

BILLETTER
Billettene ligger nå ute for salg på TicketCo.
Avgift kommer i tillegg til billettpris.

Foto: Truls Andersen Eklund
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YOUTUBE OG SPOTIFY

SMITTEVERN

17.mai 2020 var det 30 000 som så Nøtterøy
ungdomskantori sin innspilling av «Ja vi elsker
dette landet» Det synes vi er veldig gøy! Denne
jubileumshøsten skal korene spille inn noen av sine
favorittsanger som skal legges på Spotify, og noen
av sangene skal vi også lage film til! De kommer på
Youtube-kanalen vår.
Følg oss gjerne på Youtube, Spotify og korskolen.no.

Korskolen følger de til enhver tid gjeldende reglene
for smittevern. Ting kan endres raskt. Vi selger
billetter på forhånd på TicketCo. Vi ber alle om
å holde god avstand og å sprite hender før alle
konsertene. Korskolen er glad for at barn og ungdom
har unntak fra 1-meteren, men alle korene er delt i
ulike kohorter, og vil derfor stå oppstilt annerledes
enn vanlig. Nyt musikken og ta vare på hverandre!

FÆRDER VOCALIS

HVEM?
Koret er for gutter og jenter fra
8. klasse og oppover.

HVEM?
Færder Vocalis er koret for
sangglade voksne.

HVOR?
Ungdomskantoriet øver i Teie
kirke torsdager fra kl 16.00 til
17.30.

HVOR?
Koret øver på Borgheim
menighetssenter hver torsdag fra
19.15 til 21.30.

Ta kontakt med dirigent Kristin
Vold for mer informasjon.

LEDIG PLASS?
Denne høsten har vi ingen ledige
plasser, men ta kontakt med
dirigent Kristin Vold om du vil på
audition og bli satt på venteliste.

LEDIG PLASS?
Det er ledige plasser for tenorer
og basser. Ta kontakt med
dirigent Jan Rosenvinge for en
liten stemmeprøve!

GUTTEKORET
HVEM?
Dette er koret for gutter fra
3. til 7. klasse.

Vi har kor for alle. Her lærer du sangteknikk,
forskjellig repertoar og får venner for livet. Vi
øver på Nøtterøy og deltar i musikkgudstjenester,
samt holder egne konserter. Korskolen har sunget
i blant annet Notre Dame, St. Pauls Cathedral og
Nidarosdomen. Og er ekstremt stolte av å ha fått til
store oppsetninger som Mozarts Requiem, Ringeren
i Notre Dame og Les Misérables.

HVOR?
Koret øver torsdager i Teie kirke.
3. – 4. klasse: 18.15 – 19.05
5. – 7. klasse: 18.15 – 19.45
LEDIG PLASS?
I dette koret har vi plass til flere
denne høsten!

INFANTIMUS

ASPIRANTKORET

BARNEKANTORIET

VIVA VOCE

HVEM?
Velkommen til barn (til og med
1. klasse) i følge med voksne.

HVEM?
Koret er for gutter i 2. klasse og
jenter i 2. og 3. klasse.

HVEM?
Koret er for jenter fra 4. til 7.
klasse.

HVEM?
Koret for deg mellom 19-30 år.

HVOR?
Koret samles til rim, regler og
sangleker annenhver tirsdag i
Teie kirke fra kl. 16.45 til 17.45.

HVOR?
Koret øver i Teie kirke tirsdager
fra 16.45 til 17.45.

HVOR?
Koret øver i Teie kirke tirsdager
fra 18.00 til 19.30.

LEDIG PLASS?
I dette koret har vi plass til flere
denne høsten!

LEDIG PLASS?
Koret har noen få ledige plasser
denne høsten.

Ta kontakt med dirigent Ingunn
Aas Andreassen for mer
informasjon.

Ta kontakt med dirigent Kristin
Vold for mer informasjon.

LEDIG PLASS?
Koret har flere ledige plasser.
Ta kontakt med dirigent Sonja
Thorsnes for mer informasjon.
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FOTO: Truls Andersen Eklund

VIL DU
SYNGE?

UNGDOMSKANTORIET

KONTAKTINFORMASJON
DIRIGENTER:
Kristin Vold
kristin.vold@faerder.kirken.no
975 21 948

HVOR?
Viva Voce øver på helgebasis
to-tre ganger i året. For mer
informasjon, tider og påmelding:
se Viva Voce på Facebook.

Ingunn Aas Andreassen
ingunn.aas.andeassen@faerder.kirken.no
Tlf 479 74 935
Sonja Thorsnes
sonja.thorsnes@faerder.kirken.no
Tlf 970 65 765

LEDIG PLASS?
Ta kontakt med dirigent Kristin
Vold om du vil synge med dette
koret!

Jan Rosenvinge
jan.rosenvinge@faerder.kirken.no
924 52 330
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+ LØRDAG 12. SEPTEMBER
+ KL. 14:00
+ TEIE KIRKE

+ LØRDAG 12. SEPTEMBER
+ KL 16:00
+ NØTTERØY KIRKE

ÅPNING AV
KORSKOLEFESTIVALEN

ORGELMATINÉ

+ NØTTERØY BARNEKANTORI
+ NØTTERØY ASPIRANTKOR
+ NØTTERØY GUTTEKOR
+ EYVIND SKEIE
+ Sunniva Marie Nese: solosang
Charlotte Udø Kjeldsberg: fløyte
Runar Kjeldsberg: gitar
Øystein Eriksen: bass
Tomas Collin: bratsj/fiolin/slagverk
+ FRI ENTRÉ fribilletter må hentes på TicketCo.
Fra «Ta en potet» til «Tenn lys». Eyvind Skeie
har skrevet så mange salmer og sanger. Han
har gitt oss «En stjerne skinner i natt», «Tenn
lys» og «Morgendagens søsken». Eyvind
har også skrevet et helt verk til Korskolen:
«Sommerens Maria» som kom i 2011. Våren
2019 sang vi «Som en rose», som han også
har skrevet. Denne lørdagen har korene
med seg Eyvind Skeie. Han forteller oss om
hvordan sangene ble til.

Foto: Ingelin Berg

8

CATHEDRAL WINDOWS
+ BILLETTER PÅ TICKETCO:
Voksne kr 100,Barn (under 16) gratis

Wenche Henriksen spiller «Cathedral Windows» av
Sigfrid Karg-Elert, seks stykker over gregorianske
melodier, som assosieres med julen. Den engelske
organisten Archibald Farmer har sagt om dette
verket: «Temaene har av en viss alkymi blitt smeltet
sammen og utvidet til bevegelser, faktisk så strålende og mangefarget som glass fra det femtende
århundre.»
Elisabeth Haavardsholm har laget glassmaleriene i
Nøtterøy kirke. «Pangue Lingua» av den fransklibanesiske komponisten Naji Hakim, er skrevet
over hymnen til det hellige sakrament med tekst av
Thomas Aquinas.
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+ SØNDAG 13. SEPTEMBER
+ KL. 18:00
+ TORØD KIRKE

SANG OG
KLANG

+ SØNDAG 13. SEPTEMBER
+ KL. 11:00
+ TEIE KIRKE

MIKKELSMESS
OG ENGLER

+ Frode Kyllingstad: trompet
Günther Escher: munnspill
Ole Hafell: gitar
Jan Rosenvinge: klaver, lekeinstrument og angklung
+ FRI ENTRÉ
+ Mulighet for å gi en
vipps-gave ved utgangen.

ÅPNINGSGUDSTJENESTE

+ NØTTERØY BARNEKANTORI
+ Prest Tom Olaf Josephsen: liturg
Johanne Rosenvinge Berling: fiolin
Kantor Wenche Henriksen: orgel/piano
Kantor Kristin Vold: dirigent
+ FRI ENTRÉ

Hvert semester arrangerer
Torød menighetsråd en allsangkveld i den hvitmalte trekirken på Torød. Da har kantor
Jan Rosenvinge med seg flere
musikanter og sangere som
leder forsamlingen gjennom
kjente allsanger, salmer og
viser. Kveldene har fått navn
Sang og klang, som innebærer
mye glad allsang og musikk.

Vi markerer Mikkelsmess, høytidsdagen
for erkeengelen Mikael. Barnekantoriet har
fått en helt ny sang fra Ellen Haga, som har
skrevet tekst og Wenche Henriksen, som har
skrevet musikk. Den er opprinnelig skrevet til
Maria budskapsdag 22. mars, men nå pusser
vi støv av englene og urfremfører denne vakre
sangen og mange andre fine sanger på denne
gudstjenesten!

Foto: Hege Asp
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+ TORSDAG 1. OKTOBER
+ KL. 19:00
+ TEIE KIRKE

+ FREDAG 25. SEPTEMBER
+ KL 19:00
+ TEIE KIRKE

GUTTAS
KVELD

SHIT HAPPENS
ET MUSIKALSK FOREDRAG
+ BILLETTER PÅ TICKETCO:
Voksne kr 200,Barn (under 16) gratis

Denne kvelden er det guttene i Korskolen som
inviterer til en hel konsert. De har i løpet av årene
blitt over 50 stykker! Med seg har de Korskolens
gode musikervenner: Jon Endre Røed Olsen, Jon
Kirkebø Rosslund og Olaf Knerten Kamfjord.
I tillegg er kveldens hovedgjest tidligere korsanger
i Guttekoret og Ungdomskantoriet: Jørgen Berg
Hansen - med artistnavnet Jørgen Berrig!
Vi kan love en kveld med trøkk!

MED JØRGEN BERRIG

NOEN VALG FÅR VI, OG NOEN VALG FÅR VI IKKE.
Dette er et ærlig foredrag med humor og livsgnist i
ryggmargen. Alle kan finne glede, håp og trøst i de
sterke egenerfarte livshistoriene som Ruben, Niklas
og Ronnie formidler.
Et par venter barn. De får vite at barnet har Downs
syndrom. De får valget - og ett døgn på å bestemme seg. Skal barnet leve eller dø?
En mann får en kreftdiagnose, uhelbredelig kreft
som gjør at livet blir kortere enn forventet. Han får
ikke noe valg. Hvordan forvalter han tiden han har
igjen? Hvor mye blir tiden verdt?
Niklas Arnesen, Ruben Eiksund og Ronnie Mag
Larsen er profesjonelle musikere, og de har jobbet
sammen ved Holtekilen Folkehøgskole i en mannsalder. Trioen har gjestet flere kirker det siste året
med denne forestillingen, blant annet på Olavsfestdagene i Trondheim. Gjennom 90 minutter forteller
de sine historier og erfaringer, mens de spiller sangene som har betydd noe på veien. Det handler om
å gjøre det beste ut av det i den situasjonen man til
enhver tid befinner seg i: shit happens!

+
+
+
+

JON ENDRE RØED OLSEN
JON KIRKEBØ ROSSLUND
OLAF KNERTEN KAMFJORD
BILLETTER PÅ TICKETCO:
Voksne kr 100,Barn (under 16) kr 50,-

Foto: Linda Varpe Karlsen
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+ SØNDAG 4. OKTOBER
+ KL. 16:00
+ NØTTERØY KIRKE

+ SØNDAG 18. OKTOBER
+ KL 16:00
+ TEIE KIRKE

NØKOHEIM

MARIUS ROTH
CHRISTENSEN

LINE TANDBERGS TRIO

OG FÆRDER VOCALIS
+ BILLETTER PÅ TICKETCO:
Voksne kr 100,Barn (under 16) gratis

+ BILLETTER PÅ TICKETCO:
Voksne kr 200,Barn (under 16) 100,-

Line Tandberg har gått i Korskolen siden hun var
9 år. Hun er ferdig utdannet kantor og har også
tatt jazzsang og pedagogikk. Nå har hun med seg
venner fra Trondheim.
«Nøkoheim» er en trio bestående av Martine Bæver
Larsen (orgel), Kjersti Sofie Landsverk Holtan
(fløyte), og Line Tandberg (sang, piano og orgel).
Trioen har et variert uttrykk med klassisk, folkemusikk, improvisasjon og samtidsmusikk på
repertoaret.

Marius Roth Christensen er kjent både som gitarist
i rockebandet Seigmen og som operasanger. Fra
2013 har han vært fast ansatt som tenorsolist
ved Den Norske Opera. Vi er glade for å invitere
til konsert i Teie kirke med Marius og Korskolens
voksenkor Færder Vocalis! For øvrig medvirker
Ingunn Sørli Øksnes og Johanne Rosenvinge
Berling på fiolin, Hedvig Rosenvinge på bratsj,
Anne Stine Dahl på cello, Aasta Marie HansenKrone på kontrabass, August Stubø på gitar og
Wenche Henriksen og Geir Salvesen på klaver.
Velkommen til en kveld med musikk som vil berøre
hjerter og sinn!

Foto: Heidi Ude
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+ FREDAG 23. OKTOBER
+ KL. 19:00
+ TEIE KIRKE

FRØYDIS GRORUD
& TRUDE KRISTIN
KLÆBO
+ FRØYDIS GRORUD: saksofon og tverrfløyte
+ TRUDE KRISTIN KLÆBO: sang og piano
+ BILLETTER PÅ TICKETCO:
Voksne kr 200,Barn (under 16) 50,Dette er to damer som utfyller hverandre perfekt i
musikalsk harmoni. De spiller og improviserer seg bokstavelig talt - gjennom de vakreste sangene du kan
tenke deg, både med og uten vokal.
Konsertene til Frøydis og Trude Kristin bindes gjerne
sammen av livsnære og personlige refleksjoner over
livet, og små dikt, som forsterker budskapet og gjør
sangene til «noe mer».
Sammen har de gjort seg bemerket i store og
små arrangementer, de har lyst opp både store
musikkfestivaler og mindre eventer med sitt
musikalske og personlige nærvær. Duoen har også
vært på turné med Trygve Skaug, og har et fast
samarbeid med Christian Ingebrigtsen. I 2015 ga
duoen ut albumet «Duften av liv », som ble veldig godt
mottatt. Endelig er Frøydis og Trude Kristin i gang
med nytt album! «Kjærlighetens tid» blir tittelen på
albumet som kommer høsten 2020.

«De spiller og
improviserer
seg gjennom de
vakreste sangene
du kan tenke deg,
både med og uten
vokal. »
Kirkens korskole Nøtterøy
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+ SØNDAG 25. OKTOBER
+ KL. 19:00
+ NØTTERØY KIRKE

+ ONSDAG 28. OKTOBER
+ KL 19:00
+ NØTTERØY KIRKE

TONE
ELISABETH
BRAATEN

DE 4
KANTORER
+ BILLETTER PÅ TICKETCO:
Voksne kr 100,Barn (under 16) gratis

+ NØTTERØY UNGDOMSKANTORI
+ BILLETTER PÅ TICKETCO:
Voksne kr 200,Barn og ungdom gratis

Når Nøtterøys fire kantorer
unner seg en kveld sammen,
blir det garantert musikkglede
og overraskende musikalske
«stunts». De spiller, synger og
leker sammen! Kristin Vold,
Ingunn Aas Andreassen, Wenche
Henriksen og Jan Rosenvinge har
alle del i Korskolens omfattende
musikkarbeid.

Sopran Tone Elisabeth Braaten har gjort flere
store roller på Den Norske Opera, sunget
med kjente orkestre i inn- og utland, og gitt
ut en rekke plater. Tone er kjent som en svært
dyktig og allsidig sanger. Hennes repertoar
dekker alt fra de store operaarier, til lieder
og sanger. På denne konserten vil Tone gi
oss noen gode smakebiter fra det klassiske
repertoaret, med hovedfokus på Mozarts
kjente arier. Medvirkende på konserten er
Ungdomskantoriet, som vil synge sammen
med Tone, i tillegg til sitt eget repertoar.
Et lag av lokale musikere, kantor Wenche
Henriksen, og kordirigent Kristin Vold, vil
sammen med Tone gi en variert og flott
konsertopplevelse.

Foto: Fredrik Arff
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Foto: Hanne Bjelland
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+ ONSDAG 9. DESEMBER
+ KL. 19:00
+ NØTTERØY KIRKE

SWINGING
CHRISTMAS
+
+
+
+
+
+

+ SØNDAG 29. NOVEMBER
+ KL. 11:00
+ NØTTERØY KIRKE

MUSIKKGUDSTJENESTE
MED FÆRDER VOCALIS
+ FÆRDER VOCALIS
+ JOHANNE ROSENVINGE BERLING
+ FRI ÉNTRE

NØTTERØY GUTTEKOR
NØTTERØY UNGDOMSKANTORI
INGUNN AAS ANDREASSEN: VOKAL OG PIANO
TOMAS COLLIN: VOKAL
KRISTIN VOLD: VOKAL OG DIRIGENT
BILLETTER PÅ TICKETCO:
Voksne kr 100,Barn (under 16) kr 50,-

Denne kvelden får vi høre alle de deilige
julesangene som er fulle av juleglitter og blå toner.
Det blir jul på beste Disney-vis, med masse rytme,
og du kan kjenne at den gode julestemningen
kommer krypende inn i kroppen!
Denne kvelden får du oppleve både Guttekoret og
Ungdomskantoriet i en helt annen setting enn de
pleier. Med seg har de Ingunn Aas Andreassen,
Kristin Vold og Tomas Collin.
Bandet som sørger for at det svinger litt ekstra
består av Jon Rosslund på slagverk, Terje
Johannesen på gitar, Olaf Knerten Kamfjord på
bass og Tora Therese Waaler Wærvågen på fiolin.

Velkommen til musikkgudstjeneste i advent.
Innled adventstiden med vakker adventsog julemusikk fremført av Færder Vocalis,
kantor Wenche Henriksen og fiolinist Johanne
Rosenvinge Berling.

Foto: C.W. Rosenhoff
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+ SØNDAG 13. DESEMBER
+ NØTTERØY KIRKE

LUCIA

Følg m
ed
for mer
info!

+ NØTTERØY UNGDOMSKANTORI
+ NØTTERØY BARNEKANTORI
+ FRI ÉNTRE
Vi har alle behov for å tenne lys i årets mørkeste
måned. I Korskolen har de unge sangerne alltid stått
grytidlig opp, for å gi oss den vakreste og lyseste start
på en av årets mørkeste dager.
Aldri har det kjentes viktigere å tenne lys enn nå. Men
i år blir nok formen på vår populære Lucia-feiring
litt annerledes. Men vi skal tenne lys og vi skal synge
- følg med på våre nettsider og Facebook for årets
Luciafeiring.

«Når natten er
sort, så tenner
vi lys og drar
mørket bort.»
Odd Nordstoga / Jul i svingen
Begge foto: Gudmund Nese
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Nøtterøy ungdomskantori synger på
Luciafeiringen i Nøtterøy kirke.

Elev ved Korskolen

KORSKOLEFESTIVALEN ARRANGERES MED STØTTE FRA:
Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg / Ung kirkesang Sør-Øst / OBOS Jubel / Ung i Kor

FOTO: Truls Andersen Eklund

«Jeg tør mer etter
at jeg begynte
å synge i kor.
Jeg har blitt
modigere.»

