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Vi gir deg nyheter fra morgen til kveld

Søk i arkivet:

Les dagens avis

Sport
Fo rb ru ke r

Skjønn harmoni
Det ideelle thaimåltidet er en harmonisk
blanding...Les mer

Varden som startside

Kultur

Radio fra Varden.no

Vidunderlig vakkert juleevangelium
En nesten fullsatt Skien kirke, opplevde en helstøpt julekonsert med Oslo Bachkor,
Iver Kleive og Toralv Maurstad i går.
Ragnhild Johansen

Ut i dag
Januar  2006

M

Last ned her
Kundeservice

Vår lokale folkesanger Anne Gravir Klykken måtte dessverre melde forfall, men på kort
varsel steppet Bodil Røinaas fra Kristiansand inn med sin klokkeklare røst. Men den
musikalske trollmannen og organisten Iver Kleive fra Skien var på plass. Denne helt
spesielle musikalske utgaven av Juleevangeliet er Kleives verk. Det har sin bakgrunn i
at Juleevangeliet ble satt opp som teaterstykke ved Det Norske Teater i 1996, og
Kleive ble spurt om å lage musikken. Etter hvert utviklet han dette videre til en
konsertversjon der de bibelske tekstene er flettet sammen med både tradisjonelle,
gamle julesanger og nyskreven musikk.
Konserten i går var en flott konsertopplevelse. Toralv Maurstad resiterte evangeliet.
Først et lite hopp tilbake til begynnelsen og Første Mosebok, og så til Juleevangeliet
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« Desember | Februar »
Diskusjonsforum

»Skjoldmøysagaen Av
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Tips oss
Kontakt oss
Abonnement
Annonser
Forretningsannonser
Annonsekalkulator
Klubb Varden
Lørdags blogg NY

Varden

slik vi kjenner det fra Lukasevangeliet, og så kom Bachkoret.
Oriatoriekor
Det at koret tok nesten hele kirkerommet i bruk, ga også en spesiell stemning. Koret
sang både ved ytterendene og mellom benkeradene og på podiet ved alteret.
Oslo Bachkor er kalt et oratoriekor. Det er en musikalsk opplevelse i seg selv. Med
Iver Kleive som dirigent og organist er det en sjelden flott musikalsk opplevelse.

Mat og drikke
Kinoguiden

»Sv: Dumme frpere?
Av TT (15.01. kl. 18.41)

» Siste 50 innlegg
» Klar tale
» Diskutér Fotball

Vakkert
I tillegg til Bodil Røinaas var Trond Halstein Moe også solist. Moe arbeider vanligvis
ved Den Norske Opera. Han har en rekke kirkemusikalske verk på repertoaret.
Konserten ble avsluttet med Deilig er jorden. Så vakkert at vi gråt. De fikk velfortjent
stående applaus.

Forbruker

Næringsliv

Erik Strand (15.01. kl.
21.29)

Dagens spørsmål

Sist oppdatert: 16. Januar 2006 15:40
Hvordan kan Varden følge opp denne saken? Tips oss her »

Skal du i kirken på
julaften?

TVguiden
Reise og fritid
Tid & sted
Fonds
Bolig
Alt til bilen
Kafelangs

Antall stemmer: 60
Tips noen om denne artikkelen:

Din melding til mottager:

Fra:
Fra epost:

Webkamera

Til epost:
send tips
» Skriv ut artikkelen uten bilde

» Skriv ut artikkelen med bilde

Søk på nettet
Norge
Verden

Andre tjenester

Webkamera
Værvarsel

De siste Kultur

SMStjenester

Tøffe tak for fersk redaktør i
Ny Tid

Diskusjon
Avis i skolen
Mailadresser

Bedriftssøk:

Skriv bedriftsnavn
og få nøkkeldata online

Han gikk fra trygge og konservative Aftenposten til konkurstruete og
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Horoskop
Bedriftssøk
Wap/Palm

Arkiv

Fredag
Torsdag
Onsdag
Tirsdag
Mandag
Søndag
Lørdag
Nyfødte
Nyfødte uke 2

radikale Ny Tid. I dag får han trolig nye eiere og kan puste lettet ut.
Les hele saken | 16.01.06 kl. 04:30

Dette er revysjef Ida Øen
 Hvordan er du som sjef?
 Jeg prøver å være kreativ og positiv. Jeg kommanderer ikke, men jeg
prøver å motivere andre, og selv jobbe hardt.
 Hva skal du gjøre i russetida?
 Kjøre naken gjennom en drivethru.
Les hele saken | 16.01.06 kl. 04:30

50 rødruss i Bamble med
blå revysjef
Blåruss Ida Øen holder kontroll på 50 rødruss ved Bamble videregående
skole. Tre andre blåruss er også med i årets revy "mysteRioUSS".
Les hele saken | 16.01.06 kl. 04:30

Ibsen, kvinnene og den
store verden
At Henrik Ibsen tilhører den store verden, ble ettertrykkelig slått fast under
festen i Oslo Rådhus i går.
Les hele saken | 15.01.06 kl. 04:30

Elton preget nyttårskonsert
Med nymalt flygel var det stor glamfaktor da Notodden Bymusikk i går
kveld arrangerte den årlige Nyttårskonserten i Notodden teater. Tema for
kvelden var "The Very Best of Elton John".
Les hele saken | 15.01.06 kl. 04:30

Mest lest i går

1. Drept på snøskuter
2. Könönen debuterte med
stil
3. Ibsen, kvinnene og den
store verden
4. Glemmer absolutt alt på
bussen
5. Elton preget
nyttårskonsert
6. Lene slanket bort 28 kilo
7.  Hytter kan redde
skogsbygdene
8. Gjerpen fant
festantrekket
9.  Endelig løsner det for
Fesetfeltet
10. Odd går for to spisser
Anmeldelser

Plater
Sterk musikkpakke
For to år siden ga Norsk
Fakta Forlag ut den
utmerkete bok og cdpakken
"Våre beste viser og
barnesanger 1 og 2" som
inkluderte to rikt illustrerte...
Mye moro for barn
Tove Hovland er en klassisk
utdannet pianist, men liker
seg veldig godt i kabaret og
comedienne sjangeren. Hun er
ute med sin andre barneplate.
Som...
Hjerte, smerte, men
ganske bra
Juanes er aktuell i
forbindelse med
Nobelkonserten i Oslo Spektrum
søndag. "Mi sangre" er
colombianerens tredje soloskive,
og ble sluppet allerede i...
Balsam for musikksjelen
Babylotion har et bandnavn som
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ikke gjør meg lysten på å
utforske hva dette bandet
dreier seg om. Et elendig omslag
preget av fisk stinker også.

vis alle

Spill
Evig arabisk natt
Prinsen vender tilbake til
sine røtter, men mørket
henger fortsatt igjen.
Nydelig deja vu
Project Gotham Racing 3
gjør nesten alt riktig, men
samtidig lite nytt.
Stort spill i lite format
Nintendos løpsklassiker,
Mario Kart DS, braser inn
på det håndholdte markedet
godt over...
Virtuelt skipbrudd
En øde øyopplevelse av et
spill.

vis alle
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Siste lokale:

Siste innenriks:

Siste utenriks:

»Ledet an i wienervalsen

»Slipper fengsel etter slagsmål i
drosjekø
»Nye opplysninger om smugling av
ranspenger
»Varmerekord i Longyearbyen

» Trist, sier Lancetredaktør

»Mer lønnsomt å la folk fiske
gratis
»Gudrun feira 104 i fin form
»Etterlyser lekne voksne
»Bare nesten på hjemmebane
»Skiflyvning light
»Holta vurderer nytt søksmål mot
AS Rupa
»Stordalen sponser brytenevøen
»Knut Erik skjøt 249 av 250 poeng
»Tøffe tak for fersk redaktør i Ny
Tid
»Dette er revysjef Ida Øen
»50 rødruss i Bamble med blå
revysjef
»Tilliten til forskning
»Kongens sølv til Eivind Strondi
»Ny rådmann likar seg i Bø
»Fem karafler ble til tre
»Barn i trolsk tåketur
»Behov for 50 nyansatte i Brevik

»Haukeland stanset alle
operasjoner i nær fire timer
»Enda mindre snø i fremtiden
» Uaktuelt å forby kjøp av sex
»Mistenkelig dødsfall på Råholt
» Bispeflertall for å ansette
homofile
»Forsvaret mangler oversikt over
radioaktive kilder
»Flere ledige tross byggeboom

Siste økonomi:

Siste sport:

»Rekordhøyt handelsoverskudd i
»Minst 20 drept i selvmordsangrep 2005
i Afghanistan
»Ber røykelaksprodusentene rydde
» Amerikansk helikopter skutt ned opp
i Irak
»Får ikke erstatning for
ramponerte hus
»Hviterusser får årets Sakharov
pris
»Ti SASfly i lufta trass i
manglende vedlikehold
»Irakisk kvinne skutt av
amerikanske soldater
»Braathens brøt likestillingsloven
»Vanlig influensa mye farligere
enn fugleinfluensa

»Narkotikabande sprengt i Sveits
»Halonen med klar ledelse blant
forhåndsstemmene
»Mistenker nytt dødsfall av
fugleinfluensa i Tyrkia
»Helseministeren varsler ny lov
»Snø og regn forsinker
om helseforskning
redningsarbeidet i Pakistan
»Alvorlig skadd i fall fra klatrevegg
»Afghanistan: Minst tre drept i
selvmordsangrep
»Israel godkjenner palestinsk valg i
ØstJerusalem

»Misfornøyde med barnehagenes
åpningstider
»Ny kystled skal hindre oljesøl
»Optimisme blant småbedriftene
»Flere drept i angrep på
oljeplattform i Nigeria

»TIKsjef knuste inventar
»Sjarapova videre til 2. runde
»Bjørgen ble testet for kyssesyke
»Venus røk ut i 1. runde
»Bjørnstad nådde ikke målet på
Hawaii
»Fabris vant foran to nordmenn
»Jumbolaget stresset Chelsea
»Gjerpen videre i cupvinnercupen
»Pechstein vant skøyteEM
»Norge vant VMgull for lag
»Rösch vant jaktstarten
»Eskil Ervik vant 5000meteren

»Iran sier sanksjoner kan føre til
økt oljepris
»Forvaltningsplan ingen papirtiger
»Antallet dødsfall i flyulykker
doblet i 2005

»Trakk konkursbegjæring mot
Kystlink
»Drept på snøskuter

Fo rsi d e
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Leder
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Ansvarlig redaktør: Sigmund Kydland
Internettansvarlig: Jan Tangvald
For informasjon kontakt info@varden.no
Adresse : Postboks 2873, Kjørbekk, 3702 Skien, Tlf: 35 54 30 00
Copyright 20©04 Varden
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