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JULEUTSTILLING I
ISMENE

Vi ønsker velkommen til den tradisjonelle
julefeiringen på Ilevolden, den 30. i rekken.

Kjøkkenet står som vanlig klart med gjær-
baksten, kaffen og den gode stemningen.

Galleriet er fylt opp med betydelige arbeider
innen de fleste teknikker og formspråk.

ÅPNING SØNDAG DEN 9. DESEMBER KL 12–16

Kl 12.00 avduker lederen for plakettkomitéen
i Trondhjems Historiske Forening,

ROLF GRANKVIST, en ny plakett som forteller
litt om husrekken på Nordre Ilevolden. Denne

skal henge på Galleri Ismenes yttervegg i nr 34.

www.ismene.no

mandag–fredag 9–17 • lørdag 11–14 • søndag 12–15

LUFTFORSVARETS
MUSIKKORPS

JULEK
ONSER

TSTEMNINGSFULL

TORSDAG 06. DESEMBER KL 19:30
BYSCENEN

Billetter kjøpes i døra eller på Narvesen, 7-eleven, www.billett-
service.no eller på telefon 815 33 133. Kr. 100/150/200 + avgift.

STJERNESOPRAN
ISA GERICKE
OG FORTELLER
ØYVIND BRANDTZÆG
INNLEDER JULEHØYTIDEN
SAMMEN MED
LUFTFORSVARETS MUSIKKORPS

VI SYNGER
JULEN INN!

Medvirkende
Nidarosdomens Guttekor
Arve Tellefsen
Trondheimsolistene

Dirigent Bjørn Moe

Nidarosdomen
Fredag 14. desember kl. 18.00
Lørdag 15. desember kl. 18.00
Søndag 16. desember kl. 15.00
Søndag 16. desember kl. 18.00

Pris: kr 250,- / kr 220,- + billettserviceavgift
Billetter: Olavshallen, Posten, Billettservice, Besøkssenteret

2012

«LUCIAMORGEN»
13 des. kl. 07.30, Vår Frue kirke
«NÅ TENNES TUSEN JULELYS»
18 des. kl. 20.00, Vår Frue kirke
- Gjest: Susanne Lundeng

Forhåndssalg
via Billettservice

Dir. Tove Ramlo-Ystad

Cruise Oslo - Kiel - Oslo; (11.)12.-14. januar

74 08 87 00 www.brustadbuss.no

I januar inviterer Lindesnes Trekkspillklubb
og Risdal Touring til gode, stemningsfulle opple-
velser ombord i fantastiske MS Color Magic - på
et 2-døgns cruise til Kiel fra Oslo! 4 dagers tur
fra Trondheim med bussreise, hotellovernatting og
2 døgn om bord med frokost og middag inkludert,
kun kr 3.390,- pr person. 3 dagers tur kun kr 2.690,- pr
person. Se program på Internett, meld deg på i dag!

Kanskje
årets jule-

gave til den

du er glad i?

Koselig tradisjonelt jule-
program med underhold-
ning, dans og helpensjon.
22. - 29. desember
kr 6190,- pr/pers
i dobbeltrom.
Buss fra Namsos,
tillegg kr 490,- t/r.
Info/bestillling
62 47 17 17
Savalen Fjellhotell
& Spa
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Religiøse møter
Moholt menighetshus
torsdag 6. desember kl 12.
Torsdagskafé: Tanker om
Håp v/Trond Roland.
Bevertning, utlodning. Ta
gjerne med noen du kjenner.

Juleoratoriet av J. S. Bach
75 år siden første gang i Nidarosdomen

BIRGITTE CHRISTENSEN sopran
HILDE GJERMUNDSEN sopran
TUVA SEMMINGSENmezzo
JOHNMARK AINSLEY tenor
ANDREASWOLF bass

VIVIANNE SYDNES dirigent

Bill: Kjøp pakkebillett eller enkeltbilletter. Priser i de ulike
kategoriene finner du på billettservice.no og nidarosdomen.no

NIDAROSDOMENS ORATORIEKOR
NIDAROS DOMKOR

TRONDHEIM SYMFONIORKESTER

Opplev hele historien:
6. desember kl. 19.30 (kantate 1-3)
7. desember kl. 19.30 (kantate 4-6)

CD
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Sæle jole-
kveld
Marianne Beate
Kielland, mezzo-
sopran
Nils Anders
Mortensen,
klaver
Arctimus

Ensangers julehilsen
Et knippe overraskende juleperler – og det på flere måter.
Marianne Beate Kielland
har etablert seg som en av
Norgesmest avholdte
oratoriesangere.Derfor er
det naturlig at hun skaper
enmer varigmarkering av
en av høytidene hun for-
bindes så sterktmed.

Og denne innspillingen
skiller seg ut i julefloraen,
først og fremst fordi hun
henter fremmer ukjente
perler fra sanglittera-
turen, slik somHugo
Wolfs’ «Schlafendes Je-
suskind» fraMörike-
Lieder,Richard Strauss’
julesangmed samme
tittel,menmed Schubarts
tekst, og ikkeminst Char-
les Ives’ «AChristmas
Carol» til egen tekst. Ikke
akkurat de sangeneman
finner i sangheftet for
juletrefesten,og selv dem
vi finner der presenteres
her i en helt ny drakt.
Derfor er denne innspil-
lingen annerledes, ikke
minst fordi det også dreier

seg om en så klokkeklar
og varm stemme at den
fremstår somnaturlig-
heten selv.

I dette perspektivet er
«Et barn er født i Bet-
lehem» faktisk et høyde-
punkt.Det er selvfølgelig
ikke til å tro førman hører
det.Men her kobles det
sammenulike folketoner.
Og sammenmedThomas
Becks tonesetting blir det
ikke bare variasjon,men
det skapes også en ut-
vikling som får siste vers
til å reise seg høyere enn
det denne teksten noen
gang har vært i nærheten
av.Men her er såmyemer
også, ikkeminst Griegs
versjon av «Du grønne
glitrende tre».

Og når man nå skulle
inkludere noe så folkelig
og kjært somTrygveHoffs
«Nordnorsk Julesalme»,
så klarer arrangørenNils
A.Mortensen å gjøre den

både dristig og gjenkjen-
nelig på en gang.Bare hør
selv.

Anmeldt av
HROAR KLEMPE

Skiller seg ut: Marianne
Beate Kielland har hentet
frem julesanger som er
ukjente for de fleste, og
juleplata «Sæle jolekveld»
skiller seg derfor ut i meng-
den. Foto: ESPEN MORTENSEN

«Denne
innspil-
lingen er
annerle-
des, ikke
minst
fordi det
også
dreier
seg om
en så
klokke-
klar og
varm
stemme
at den
fremstår
som na-
turlig-
heten
selv.»

Fantasyerbarnas favoritt
Tina Troviks bok om
Samuel Sekel som
reiser i tid stakk av med
barnebokpris.

Arks barnebokpris er den
eneste bokprisen hvor
barna selv får stemme
frem sin favorittbok. I år
fikk Tina Troviks debutro-
man «Samuel Sekel og
flukten fra Paris» prisen.
– Jeg var interessert i

tidsreiser gjennom hele
oppveksten og prøvde å
lage ei bok allerede i elle-
veårsalderen, sa Tina Tro-
vik, som bodde i Trond-
heimogMalvik flere år un-
der oppveksten, om bø-
kene tidligere i høst.
Og tidsreiser fascinerer

tydeligvis også barn i dag,
for de 10 000 femte-,
sjette- og sjuendeklassin-
gene som satt i juryen fo-
retrakk historien om hvor-
dan det var å leve i antik-
kens Egypt og i Paris un-
der revolusjonen. Trovik
mottar 25 000kroner og et
litografi for prisen.

Fikk
barnas
pris: Tina
Trovik. Foto:
KRISTIN
SVORTE


