Musica Sacra ble stiftet i

og har siden

oppstarten vært en viktig aktør innen
kirkemusikk og liturgi. Organisasjonen avholder
sommerkurs og har i

år arbeidet for

kirkemusikalsk fornyelse basert på kirkens
tradisjon med spesiell vekt på gregoriansk sang.

MUSICA SACRA
SOMMERKURS
NR.60

Musica Sacra sommerkurs, som har
spennvidde fra knøttekor, rytmesprell og
orgelklubb til bestillingsverk av Petra
Bjørkhaug og Bach-kantate nr.23,
inviterer dere til
Solborg Folkehøgskole i Stavanger

Musica Sacra henvender seg til kantorer,
prester, korsangere, musikere og alle andre
som er interesserte i kirkemusikalsk arbeid.
Gjennom sommerkursene har organisasjonen et
tilbud for hele familien; barn, ungdom og voksne
synger i kor, deltar i regelmessig gregoriansk
tidebønnliv og kan spille i ulike
instrumentalgrupper.
Årets sommerkurs vil inneholde faglig
interessante seminarer - i tillegg til
inspirerende samvær. Lørdag ettermiddag holder
vi kirkekonsert og søndag formiddag er vi med
på gudstjeneste i en lokal kirke.

på Solborg
Folkehøgskole i
Stavanger
29.juni-3.juli 2022
«SYNG FOR HERREN, SYNG EIN NY SONG.
SYNG FOR HERREN, ALL JORDA» (Salme 96,1)
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MUSICA SACRA
www.musicasacra.no

I Musica Sacras Strykeorkester spiller barn,
ungdom og voksne, profesjonelle og amatører,
sammen. Alle barn & unge som ønsker det,
kan f spille KIRKEORGEL, og de f r
soloundervisning og gruppeundervisning p
orgel inkludert i kursprisen. Knøttesang er for
barn under skolealder,"rytmesprell" og
barnekor er for barn i skolealder, ungdomskor
er for ungdommer i grunnskole/evt.
videreg ende skole, og eldre ungdom kan
velge om de vil være i ungdomskorgruppe eller
i voksenkor. I blokk øyteensemblet spiller
profesjonelle og amatører sammen. Voksne kan
kjøpe vokalundervisning under kurset .
De merker p meldingen med «Ønsker vokalundervisning».

Priser og påmelding:
Voksen i dobbeltrom
kr. 3200,Voksen i enkeltrom
kr. 3600,Student
kr. 1500,Barn/ungdom (4-18 år) barn under 12 år på madrass
hos foreldre
kr. 1000,Barn under 4 år (madrass hos foreldre*, kost og
kursavgift)
kr. 500,Kursavgift voksen hvis du ikke bor på folkehøyskolen
(inkl. mat)
kr. 1500,Kursavgift (4-18) hvis du ikke bor på folkehøyskolen
(inkl. mat)
kr. 750,Stor familie? Da betaler du bare for de to første barna,
f.o.m. barn nr tre: grati
* max to barn på madrass pr. rom. Bobiler kan stå ved
skolen mot egen P-avgift
* Bobilboende betaler samme kursavgift
pr.person som privatboende.
Prisene inkluderer full pensjon og kursavgift for
medlemmer
NB! For ikke-medlemmer kommer et kurstillegg
på kr.250,- pr. person.
De som vil være medlemmer, men ennå ikke har
betalt kontingenten for 2022, betaler i tillegg til
kursavgiften også kontingent 2022; kr.250,- for
voksne (frå 27 år), rabattpris kr.150,- for voksen nr.2 i
familien og kr.50,- pr.barn og unge opp til 26 å
PÅMELDING SENDES PÅ HJEMMESIDEN VÅR,
www.musicasacra.no , INNEN 1.MAI
VIA «PÅMELDING 2022» under Sommerkurs,

OBLIGAT blir urframført p konserten og det blir ogs sunget ved gudstjenesten.

BACH-KANTATE NR.23, «DU WAHRER GOTT- CHRISTE DU LAMM GOTTES» blir ogs

fremført p

konserten og deler av kantaten blir fremført under gudstjenesten.

Dirigenter og lærere: Oddgeir Kjetilstad, domkantor i Stavanger (dirigent for voksenkoret & felleskoret),
Henriette Skagen og Yngvild Stuksrud (dirigenter for barne- og ungdomskoret), Ellinor Grimnes
(repetitør b&u-kor og tidebønnleder), Anders Eidsten Dahl (kursorganist/ repetitør voksenkoret), Dorthe
Fiskå (Knøttekoret), Torbjørn Ottersen (Rytmesprell), Kristin Eek og Davis Scott Hamnes
(orgellærere), Corinna Stamm (barneorkester, olin- og bratsjlærer strykeorkester), Anne Stine Dahl
(cellolærer strykeorkester), Anne Gundersen (blokk øyteensemble). Kirkemusikkstudenter. Vokalpedagog.
Ad hoc grupper. Ta med deg instrument, stemme eller hele ensemblet ditt. Bli med og sett farge p årets sommerkurs.
Studiegrupper som vil vere med p det sosiale, seminarer, tidebønnliv, m ltider og lignende, men ellers
vil arbeide i egne grupper, er ogs velkomne til bli med til samme pris som vanlige deltagere.
SEMINAR 1/ GREGORIANSK SANG ved SCHOLA SOLENSIS

(1995- Schola Canto Gregoriano Sola 2004 - Schola Solensis- )

England. Hun har kirkemusikkutdannelse fra Leeds. Og hun har norsk kirkemusikkutdannelse fra Norges
Musikkhøgskole med en efaringsbasert master i kirkemusikk. Master oppgaven handler om Evensong i Norge.
Hun er kantor for Fet og Dalen kirker i Lillestrøm kommune (siden 2007).
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SEMINAR 3/ MIDDELALDERKIRKENE P RYFYLKEØYENE I STAVANGER, HISTORIE OG
TILTREKNINGSKRAFT. v/Arne Martin Aandstad. Arne Martin Aandstad er utdannet kantor fra NTNU, Institutt for
musikk i 2003. med orgelkunnskap som fordypning. Han var kantor i Rindal fra 2003 og har siden 2013 vert kantor ere
steder i Stavanger bispedømme. Han studerer nå gregorianikk på Norges Musikkhøgskole ved Henrik Ødegaard
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å

r


Å
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anne.karin.stormyr@ullensvang.kyrkjer.no

 				

BESTILLINGSVERK AV PETRA BJØRKHAUG- FOR KOR (SATB), BARNEKOR, ORGEL OG

 


NB!! P melding er registrert n r du har betalt kursavgift
til konto nr.1503 55 13725 Musica Sacra v/kasserer Magne Emberland,
Spørsmål sendes til Musica Sacra ved leder;

:				

Sommerkurs er å spille sammen, synge sammen, tenke sammen og oppleve sammen.
Vi har fått tak i gode, inspirerende foredragsholdere - og i år skal vi også på ut ukt til et
spennende mål som vi snart kan informere mere om.

SEMINAR 2/ EVENSONG I NORGE v/Jo Coldicott Dalene. Jo Coldicott Dalene (1981) kommer opprinnelig fra

- MED NAVN OG NØDVENDIG INFORMASJON
Oppgi navn og adresse/ alder på barn/ telefon og mail/ enkeltrom
eller dobbeltrom/ instrument/ stemmegruppe*.

å

MUSIKALSK OPPLEVELSE FOR STORE OG SMÅ!

