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HILDE BJØRHOVDE 
Journalist i Osloby og elsker det klassiske 
musikkmiljøet i byen vår.  Hun gir deg tips om 
musikalske godbiter du ikke bør gå glipp av. 
hilde.bjorhovde@aftenposten.no

Konserthelgen byr på Leif Ove Andsnes i Operaen og 
mye ungdommelig musikkglede i Oslo Konserthus og 
på Norges musikkhøgskole.

Over hundre barn og unge sørger for full trøkk 
og stor konsert i Barnas Konserthusserie lørdag. I 
Oslo Konserthus skal 50 sølvgutter, 30 strykere og 
30 blokkfløytister være med og vise spennvidden i 
Johann Sebastian Bachs musikk, fra det stillferdige 
og vakre til det store og mektige. Sølvguttene har 
rollen som det kjente Thomanerkoret i Leipzig, koret 
der Bach var kantor for litt over 250 år siden. I rollen 
som en syngende Bach finner vi Sølvguttenes dirigent, 
Fredrik Otterstad. Gunnar Petersen-Øverleir trakterer 
det store orgelet. Andre medvirkende i denne barne-
vennlige konserten er Asker barne- og ungdomsor-
kester, Musica Sinfonietta, Ungdomsblokkfløytistene 
Uranienborg og Ungdomsblokkfløytistene St. Sunniva.

Verdensnavn i Operaen søndag når barytonen 
Matthias Goerne og pianisten Leif Ove Andsnes fore-
ner musikalske krefter på hovedscenen. Den tyske 
barytonen har opptrådt på de største operascener 
siden debuten som Papageno i Salzburg-festivalen i 
1997, og også spilt inn en rekke plater. Andsnes blir 
beskrevet som «en av de mest begavede musikere i 
sin generasjon» av Wall Street Journal. Han fortsetter 
denne sesongen sin store Beethoven-reise, et langsik-
tig arbeid med samtlige av Beethovens klaverkonser-
ter. Men i Operaen står sanger av Dmitrij Sjostakovitsj 

og Gustav Mahler på programmet. 
Musikkhøgskolens sangstudenter inviterer til konsert i kveld kl. 19 i Levinsalen. En 

flott anledning til å høre ung stemmeprakt utfolde seg i et variert program. Musikalske 
perler fra 200 år av fransk, spansk og italiensk tradisjon.

Musikkstudentene på Barratt Due musikkinstitutt er også i full gang etter juleferien. 
Mandag kl. 19 har den unge cellisten Martin Aarbakke recital i Kammersalen. Han spil-
ler stykker av Chopin, Bach og Haydn og har med seg Yoko Toda på klaver. Sølvguttene.

Pianist Leif Ove Andsnes.
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Musica Sinfonietta – Asker ungdomsorkester.Dirigent og sanger Fredrik 
Otterstad.
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