
Bjørgvin Kirkesangforbund Bjørgvin Kirkesangforbund Bjørgvin Kirkesangforbund Bjørgvin Kirkesangforbund ----    HøsttreffHøsttreffHøsttreffHøsttreff 

 

«La hyllingsrop lyde!» 

 

Skjold kirke Skjold kirke Skjold kirke Skjold kirke  

lørdag 19.10.13 

 

kl. 11.30 til 15.3kl. 11.30 til 15.3kl. 11.30 til 15.3kl. 11.30 til 15.30:  Kurs v/ kantor Harald 0:  Kurs v/ kantor Harald 0:  Kurs v/ kantor Harald 0:  Kurs v/ kantor Harald JacobJacobJacobJacob    Holtet  Holtet  Holtet  Holtet      

(Registrering/Brødmåltid (Registrering/Brødmåltid (Registrering/Brødmåltid (Registrering/Brødmåltid fra kl. 11.00)fra kl. 11.00)fra kl. 11.00)fra kl. 11.00)    

kl. 15.kl. 15.kl. 15.kl. 15.33330: Varmt måltid0: Varmt måltid0: Varmt måltid0: Varmt måltid    

kl.kl.kl.kl.    16.30: Generalprøve16.30: Generalprøve16.30: Generalprøve16.30: Generalprøve        

kl. 18.00: Frakl. 18.00: Frakl. 18.00: Frakl. 18.00: Framføring. mføring. mføring. mføring.     

    

Deltakeravgift kr. 50,- 

 

 

Kurset tar utgangspunkt i heftet «La hyllingsrop lyde for Gud, hele jorden».  

Deltakerne må skaffe seg dette.*   

Det vil også bli gitt et lite blikk inn i den anglikanske chant-tradisjonen. 

 

Det vil også bli anledning for kor som ønsker det, til å vise hva de driver med på sine kanter.  

Om det er flere kor som ønsker å delta her, slik at konsertramma sprenges, vil musikkutvalget 

velge ut hvilke kor som får delta. 

 

 

Mulighet til å delta i sosialt fellesmåltid etter konserMulighet til å delta i sosialt fellesmåltid etter konserMulighet til å delta i sosialt fellesmåltid etter konserMulighet til å delta i sosialt fellesmåltid etter konsertentententen! ! ! !  

 

xxxx 

 

Påmelding:Påmelding:Påmelding:Påmelding:        
SMS til: 416 26 449SMS til: 416 26 449SMS til: 416 26 449SMS til: 416 26 449        

eller eeller eeller eeller e----post til: post til: post til: post til: usver@online.no    innen 1. oktober.innen 1. oktober.innen 1. oktober.innen 1. oktober.        
Kor som ønsker å delta med særnumre på konserten meldKor som ønsker å delta med særnumre på konserten meldKor som ønsker å delta med særnumre på konserten meldKor som ønsker å delta med særnumre på konserten melder inn dette samtidig med påmelding!er inn dette samtidig med påmelding!er inn dette samtidig med påmelding!er inn dette samtidig med påmelding!        

 

 

 

   *Kan kjøpes via e-post fra: Norsk Musikforlag: (N.M.O 13238) 

 



Bjørgvin kirkesangforbund arrangerer: 

 

Høst-treff med bibelske samler 

 

 

Lørdag 19. oktober Lørdag 19. oktober Lørdag 19. oktober Lørdag 19. oktober setter kirkesangerne høst-treff i Skjold kirke. Tema for kurset er bibelske 

salmer og er et tilbud i forbindelse med gudstjenestereformen i Den norske kirke. 

Treffet er åpent for kantorer, kor, individuelle sangere og andre interesserte. 

 

Etter hvert har de poetiske tekstene i Salmenes bok fått større plass i gudstjenesten. Tekstene 

spiller på et stort, følelsesmessig register og innbyr til musikalske fortolkninger.  

En av de som har blitt inspirert til å sette tone til disse tekstene, er kantor Harald Jacob Holtet 

i Birkeland kirke.  Han har gitt ut ei samling bibelske salmer: «La hyllingsrop lyde for Gud, hele 

jorden». De som var på konsert i Korskirken i forbindelse med Rikskirkesangfesten i fjor, fikk 

høre noen av disse, framført av kor, orgel og messingblåsere. 

 

Holtet er instruktør på kurset som tar for seg noen av salmene i heftet. Derfor bør deltakerne 

skaffe seg dette før treffet.  (Norsk Musikforlag: N.M.O 13238).    

Kurset tar sikte på å vise en framføringsmåte der man veksler mellom vers og refreng, mellom 

liturg og menighet eller mellom solist/solistgruppe og kor. Det vil også bli vist hvordan man kan 

varierer med å bruke instrumenter, for eks. messingblåsere i framføringene. 

 

I tillegg deltar organist John William Kay som akkompagnatør. Han er vokst opp i den 

anglikanske chant-tradisjonen, som er i nær slekt med tradisjonen som holder på å bre seg i vår 

egen kirke. Her får deltakerne også anledning til å smake på hvordan de bibelske salmene brukes 

på den andre sida av Nordsjøen. 

 

Det er meningen at det som prøves i kursdelen munner ut i ei framføring på slutten i form av en 

konsert. Her åpner vi muligheten for kor som deltar, og som har eget repertoar, å presentere 

dette på konserten.  

 

De som melder seg på vil få tilsendt hvilke salmer som skal brukes fra heftet. Til andre salmer 

blir det sendt ut noter via e-post. De som vil ha lyttehjelp på forhånd, kan få tilsendt lydfiler på 

de aktuelle salmene. 

    

KostnaderKostnaderKostnaderKostnader 

Deltakeravgift: 200,-  

Dette inkluderer også måltider. 

 

 

Påmelding:Påmelding:Påmelding:Påmelding:    

SMS til: 416 26 449SMS til: 416 26 449SMS til: 416 26 449SMS til: 416 26 449    

eller eeller eeller eeller e----post til: post til: post til: post til: usver@online.no    innen 1. oktober.innen 1. oktober.innen 1. oktober.innen 1. oktober.    

Kor som ønsker å delta med særnumrKor som ønsker å delta med særnumrKor som ønsker å delta med særnumrKor som ønsker å delta med særnumre på konserten melder dette på konserten melder dette på konserten melder dette på konserten melder detteeee    til samme adresse innen 10. til samme adresse innen 10. til samme adresse innen 10. til samme adresse innen 10. 

september.september.september.september. 



 

 

 

 


