
 

 

Bli med i prosjektkor! 
 

Fremføring av LutherJazz de to siste helgene i oktober 2017 
 

Høsten 207 blir det prosjektkor i Arna. Da er det  LutherJazz som står på programmet. 

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentligjorde sine berømte teser mot 

avlatshandelen i Wittenberg. Dette utløste reformasjonen som forandret store deler av verden.  

I Arna vil vi markere Lutherjubileet bla med en fremføring av LutherJazz i Arna kyrkje lørdag 28. 

oktober kl 17.00. 
 

LutherJazz er skrevet for 4-stemmig kor, solister og jazzband av Olav Arne Steinkopf. Salmene er 

hentet fra den nye salmeboken. Luther sine tekster har fått nye melodier og nye arrangementer. 

Musikken har et spenn fra rolige jazz-ballader til Latin-amerikanske rytmer og funk. LutherJazz har 

nylig kommet ut på Cantando musikkforlag. 

16. juli ble deler av verket presentert på førjazzkonsert og på jazzmesse i Molde domkirke. I den 

sammenheng ble også noen av verkene fremført med storband. 

Prosjektkoret vil bestå av et stort kor med sangere fra Samnanger, Fusa, Vaksdal og Arna. Det vil bli 

fire konserter de to siste helgene i oktober. Medvirkende under fremføringene blir et proft band 

under ledelse av Olav Arne Steinkopf. Dirigent på konsertene blir Anne Lise Tøsse. 

Under er det en oversikt over øvinger og fremføringer. Det er fint hvis man har mulighet til å være 

med på alle konsertene, men det går også an å bare blir med på en eller to av konsertene. Det er 

laget lydfiler slik at det skal være enkelt å øve på egenhånd. Det blir øvinger i Arna onsdager. 

Øvingene blir i kyrkjelydshuset. Dersom noen sliter med onsdag som øvingsdag, kan man evt være 

med på øving med koret Kilden i Vaksdal kyrkje fredager kl 18.00-20.00. De skal også være med på 

dette prosjektet.  

Onsdag 13. september  Kl 19.00-21.30. Øving i Arna kyrkjelydshus 
 

Onsdag 20. september  Kl 19.00-21.30. Øving i Arna kyrkjelydshus. (Kl 18.00 Stemmeøving bass) 
 

Onsdag 27. september  Kl 19.00-21.30. Øving i Arna kyrkjelydshus. (Kl 18.00 (Stemmeøving tenor) 
 

Onsdag 4. oktober   Kl 19.00-21.30. Øving i Arna kyrkjelydshus. (Kl 18.00. Stemmeøving alt)        
 

Onsdag 18. oktober   Kl 18.00-21.30. Fellesøving i Vaksdal kyrkje 

 

Fredag 20. oktober. Fremføring i Haga kyrkje (Samnanger) kl 19.30. Fremmøte kl 18.00 
 

Lørdag 21. oktober. Fremføring i Eikelandsosen bedehus (Fusa) kl 17.00. Fremmøte kl 15.00 
 

Lørdag 28. oktober. Fremføring i Arna kyrkje kl 17.00. Fremmøte kl 15.00 
 

Søndag 29. oktober. Fremføring i Dale kyrkje kl 19.00. Fremmøte kl 17.00 
 

For påmelding og evt flere opplysninger kontakt: Olav Arne Steinkopf os377@kirken.no, tlf 47287242 

Påmeldingsfrist 8. september. 
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