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Mozartfestivalen 2018

Med vennlig hilsen
Jon-Ivar Nygård,
ordfører,
Fredrikstad kommune
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Mozartfestivalen har i løpet av seks år blitt en synlig og viktig musikkfestival for det
klassiske musikkmiljøet i Fredrikstad og Østfold.
Allerede i festivalens første år kunne man vise til internasjonalt anerkjente solister og
ensembler med kvalitet i alle ledd av festivalgjennomføringen.
Siden begynnelsen i 2013 har Mozartfestivalen vokst seg til en anerkjent og godt besøkt
festival.
Også i år tilbyr Mozartfestivalen publikum klassisk musikk med noen av landets
ypperste utøvere. Samtidig bidrar lokale ensembler, kulturskolene og unge musikere i
etableringsfasen til bredde, noe som er et viktig grep for å bidra til at nye talenter får
utvikle seg.
Mozartfestivalen er ikke bare blitt en attraktiv og kvalitetsbevisst festival for musikkelskende publikum, men i tillegg en viktig arena for å utvikle samarbeid og fellesskap
blant musikkmiljøer nasjonalt, regionalt og lokalt.
Jeg er mektig imponert over hva drivkreftene bak festivalen har fått til.
Det er en glede å få ønske besøkende og musikere velkommen til Fredrikstad.
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Velkommen til Mozartfestivalen i Fredrikstad

Mozartfestivalen nyter godt av glimrende konsertlokaler,
både hjemme i Fredrikstad, men også i Moss og Halden,
som i år representerer regionen. Festivalen har lykkes
med å samle et stort og entusiastisk publikum gjennom
flere år. Dette inspirerer alle som på hver sin måte bidrar
til at dette har blitt en årlig begivenhet.
Festivalprogrammet kretser naturligvis rundt Mozart.
I år vil imidlertid Joseph Haydn få en fremhevet plass i
festivalprogrammet. Vi vet at Mozart og Haydn på flere
områder var i kontakt, særlig etter at Mozart flyttet til Wien i 1781.
Det er dokumentert at de spilte kammermusikk sammen, at den
24 år eldre Haydn hadde en mentorrolle for Mozart og at det var
en sterk gjensidig beundring. Vi har lykkes med å samle mange av
landets fremste utøvere, flere av disse med tilhørighet i Østfold, og
blant disse er nestoren blant norske pianister, Einar Steen-Nøkleberg,
opprinnelig fra Våler. Nytt av året er en konsertforestilling bygget på
operaene til Mozart. TrondheimSolistene er på plass igjen, i år i samspill den verdenskjente cellisten Alisa Weilerstein. Det blir gjenhør
med Knut Erik Sundqvist og Atle Sponberg som har gledet publikum
ved mange anledninger. Takk til alle som støtter opp om arrangementet og ha en riktig god fornøyelse!
Håvard Gimse og Geir Inge Lotsberg
musikalske ledere

hovedprogram 2018 - 20 mars.indd 3

Kjære publikum

Siden den første festivalen så
dagens lys har vi delt mange
flotte og uforglemmelige
musikalske øyeblikk. Vi har
hatt besøk av Arve Tellefesen
i tospann med Knut Buen, vi
har lyttet til Leif Ove Andnes, Ole
Edvard Antonsen og Tine Thing
Helseth. Vi har gledet oss over de musikalske sprellene til Ingrid Bjørnhov og
til tospannet Sundquist og Sponberg.
Distriktets skoleelever har vært involvert
både som publikum og som utøvende
musikere. Det har vært et eventyr og vi
er takknemlige for at nettopp dere som
publikum gjør dette mulig. Vi vil også
rette en takk til våre gode samarbeidspartnere.
Sett dere tilbake og ta inn musikken,
velkommen til nok en Mozartfestival!
Wiggo Andersen,
festivalleder
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Alisa Weilerstein er født i New York og fylte nå i april 36 år. Hun regnes internasjonalt som en av de
absolutt fremste cellistene. Fra januar 2018 ble hun engasjert av TrondheimSolistene som «artisic partner». Dette gjelder blant annet innspilling av to Haydn cellokonserter med Schoenberg’s Verklärte Nacht. I
tillegg vil hun lede kommende turné i Skandinavia i sommer, og senere konserter både i Europa og USA.
I en alder av 4 år begynte hun å traktere celloen og ved 13 års alder debuterte hun som solist med
Cleveland Orchestra med å spille Tchaikovskys variasjoner over et Rococo-tema. Weilerstein har mottatt
en rekke æresbevisninger og har jobbet med en rekke komponister.
Håvard Gimse er, sammen med Geir Inge Lotsberg, festivalens musikalske leder. Håvard har etablert seg
som en av Skandinavias ledende pianister. Hans distinkte og rike musikalske palett reflekterer hans
musikalske styrke og erfaring, utviklet gjennom mange og varierte konsertoppdrag og innspillinger.
Håvard har spilt med mange av verdens største og meste anerkjente orkester, deltatt på ledende festivaler.
Håvard Gimse er siden 1997 medlem i Programrådet for Oslo Kammermusikk Festival.

Geir Inge Lotsberg er, sammen med Gimse, festivalens musikalske leder. Han studerte hos Leif Jørgensen
i Oslo og Sandor Végh i Salzburg. Lotsberg har også hatt studieopphold hos Ana Chumenecho i München
og Camilla Wicks i Houston. Geir Inge har vært medlem av Oslo Strykekvartett siden 1991 samt konsertmester for Den Norske Operas orkester i perioden 1996–2003. I dag underviser Geir Inge Lotsberg ved
Barratt Due musikkinstitutt i Oslo, og har fungert som gjestende musikalsk leder for TrondheimSolistene
siden 2005, og er fra august 2017 orkesterets kunstneriske leder.
Atle Sponberg er en klassisk (født 1964) norsk fiolinist fra Gjøvik. Han er kjent for sitt forhold til argentisk
tango. Han har studert ved Norges Musikkhøgskole i Oslo og i Amsterdam og Salzburg. Tango studerte
han i Buenos Aires. Sponberg er kunstnerisk leder for det profesjonelle Gjøvik Sinfonietta, har vært
konsertmester i Krinkastingsorkesteret og var i mange år medlem av Engegård-kvartetten. Han har vært
solist med en rekke orkesterere også TrondheimSolistene. I 2012 turnerte han i Australia og var solist på
en rekke konserter med Australian Festial of Chamber Music. Han er ansatt som 1. amanuensis ved musikkonservatoriet i Tromsø.
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Knut Erik Sundquist (født 1961) er en norsk kontrabassist, internasjonalt kjent som en av de fremste, og
i den senere tid kjent som en improviserende «standup-bassist». Etter noen tid med jazz, studerte han i
Wien. Har vært med i ulike klassiske orkestre, som Bergen Filharmoniske Orkester (1986–89), Det Norske Kammerorkester, Norsk Barokkorkester, Ensemble Modern i Frankfurt am Main, Mahler Chamber
Orchestra i Berlin, og Luzern Festival Orchestra. Nå er han førsteamanuensis ved musikkonservatoriet,
Universitetet i Tromsø, og i tillegg ansatt som landsdelsmusiker i Kultur i Troms.
TrondheimSolistene er et internasjonalt anerkjent norsk kammerorkester som ble etablert i 1988. Orkesteret består av unge og talentfulle musikere. TrondheimSolistene har spilt konserter i en rekke land. Orkesteret har vunnet Spelemannsprisen flere ganger, og flere av deres album har vært Grammy-nominert.
TrondheimSolistene har vært på en rekke turneer med Anne-Sophie Mutter. Kunstnerisk leder fra august
2017 er Geir Inge Lotsberg og som kunstnerisk gjesteleder fra januar Alisa Weilerstein.

Sølve Sigerland studerte blant annet ved Norges Musikkhøgskole og ved Ferenc Liszt Academy in
Budapest. Sigerland har viet mesteparten av sin karriere til kammermusikk men har også opptrådt som
solist med ledende orkester i de Nordiske landene under ledelse av blant andre Andrew Litton, Daniel
Harding og Leif Segerstam. Sigerland er medlem av Grieg Trio og stryketrioen Ssens.

Henninge Båtnes Landaas begynte å spille fiolin som treåring, ved Musikkskolen i Trondheim. Hun
hadde en musikkopplevelse i åtteårsalderen. Da fikk Henninge lov til å være med på et orkesterprosjekt
med både profesjonelle musikere og studenter ved Trøndelag Musikkonservatorium. Familien gikk på alle
konsertene til Trondheim Symfoniorkester. I ti år dro hun på kammermusikkurs på Sund Folkehøgskole.
Her traff Henninge Vertavo strykekvartett, som hun skulle bli en del av i 17 år. Hun har vært medlem av
TrondheimSolistene, av Det Norske Kammerorkester siden 1994 og har ansatt i Oslo-Filharmonien fra
1996−2000 og fra 2009.
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FREDAG 20. APRIL

Åpningskonsert - Mozart møter Haydn.

MO
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Bibliotekets aula, Fredrikstad kl. 19.30

Medvirkende: TrondheimSolistene med leder Geir Inge Lotsberg.

Solister: Håvard Gimse, piano, Alisa Weilerstein, cello.
FESTIVALEN

LØRDAG 21. APRIL
Mestermøte uten Mozart.
Østre Fredrikstad kirke, Gamlebyen kl. 14.00

20.– 22. APRIL

Medvirkende: TrondheimSolistene med leder Geir Inge Lotsberg.
Solist: Alisa Weilerstein, cello.

2018 møter Grieg. Arena Moss kl. 16.00
Mozart

Medvirkende: Einar Steen-Nøkleberg og Håvard Gimse, piano, Sølve Sigerland, fiolin,
Henninge Båtnes Landaas, bratsj, Ellen Margrete Flesjø, cello.

MO
ZA
RT

FESTIVALEN

“Don Juan går i fella”. Teglhuset, Gamlebyen kl. 18.00

Et møte med flere av Mozarts operaperler. Medvirkende: Trond Halstein Moe, bass, Ida Gudim,
sopran, Eira Sjaastad Huse, mezzo-sopran, Eirik Grøtvedt, tenor, Olga Jørgensen, piano.

Festmiddag. “Til bords med Mozart” Gamlebyen Gjestgiveri kl. 19.30

Bli med på en uforglemmelig festaften med treretters middag i historiske omgivelser ispedd
klassiske perler og overraskelser. Flere av musikerne og sangerne fra festivalen deltar.
Kveldens musikalske ledere er Atle Sponberg og Knut Erik Sundquist.

20.– 22. APRIL

2018
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SØNDAG 22. APRIL
Gudstjeneste. Østre Fredrikstad kirke kl. 11.00
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Flere av festivalens musikere deltar.

Herregårdskonsert.
Rød Herregård, Halden kl. 13.00
FESTIVALEN

Et knippe av Norges fremste klassiske musikere spiller Mozart. Medvirkende: Sølve Sigerland og
Geir Inge Lotsberg, fiolin, Henninge Båtnes Landaas og Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj, Ellen
Margrete Flesjø, cello.

20.– 22. APRIL

Mozart i Teglhuset. Teglhuset, Gamlebyen kl. 13.00

Medvirkende: Mari Maurstad, elever fra Children’s International School og Kulturskole i
Fredrikstad samt kammerorkesteret Camera Borealis.

2018

Mozart og ungdommen. Bibliotekets aula, Fredrikstad kl. 15.00

Konsert med Follo ungdomssymfoniorkester. Med solister Atle Sponberg,
Are Sandbakken og Sigrid Kofoed: Konserten er støttet av Dextra.
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FESTIVALEN

Avslutningskonsert. Østre Fredrikstad kirke kl. 18.00
Haydns Jugendmesse og Mozarts Missa Brevis.

Medvirkende: Borg Vokalensemble ved leder Tore Erik Mohn. Sølve Sigerland og
Geir Inge Lotsberg, fiolin, Henninge Båtnes Landaas og Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj, Ellen
Margrete Flesjø, cello. Einar Steen-Nøkleberg, piano, Trond Halstein Moe, bass, Ida Gudim,
sopran, Eira Sjaastad Huse, mezzosopran og Eirik Grøtvedt, tenor.

20.– 22. APRIL

2018
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Eivind Holtsmark Ringstad er bratsjist fra Oslo er utdannet ved Barrrat Due i Oslo med Soon-Mi Chung
som lærer. I 2012 vant Eivind Holtsmark Ringstad Virtous med 2. og 3. sats av Bartoks bratsjkonsert, og
ble norsk deltager i Eurovision Young Musicians der han vant. Han er første nordmann som har vunnet
denne konkurransen. I 2013 ble han tildelt Karolineprisen og i november 2014 vant han Statoilprisen.
Ringstad har tidligere spilt for Mozartfestivalen, sist i 2015.

Ellen Margrete Flesjø har studert ved NMH, og har hatt studier ved Franz Liszt-Akademiet i Budapest.
Ellen Margrete er cellist i Grieg Trio, og har siden grunnleggingen av denne trioen i 1987 turnert i de fleste
europeiske land, USA, Japan og Kina. Hun har vært solist med norske og danske symfoniorkestre, solocellist i Det Norske Kammerorkester og har erfaring som kammermusiker i flere konstellasjoner. Med
Grieg Trio har hun gjort CD-innspillinger med musikk av bl. a. Mendelsohn, Brahms, Schumann
Sjostakovitsj og Beethoven. Hun er også medlem av stryketrioen Ssens.
Einar Steen-Nøkleberg er en av Norges fremste pianister med en omfattende internasjonal karriere. Han
har vært professor ved NMH og Staatliche Hochschule für Musik und Theater i Hannover i Tyskland. Han
er en svært ettertraktet lærer. Han har vært solist med de fremste norske og utenlandske orkestre og dirigenter og er en aktiv akkompagnatør og kammermusiker. Ved siden av en sammenhengende pedagogisk
virksomhet, har Einar en omfattende konsertvirksomhet å vise til. Han har turnert over hele Europa, USA,
Mexico, Venezuela, Brasil, Japan, Kina og India. Spilt inn over 50 CD-er.
Borg Vokalensemble
Dette kammerkor, med base i Østfold, består av noen av de mest erfarne sangerne i fylket. Ensemblet er
prosjektbasert og ønsker å presentere det ypperste av vokalmusikk på et høyt kunstnerisk nivå. Det ble
startet i 2001 og har gjennom sin historie fremført en rekke kirkemusikalske verker, som Mozarts c-moll
messe, Bruckners e-moll messe, Duruflés Requiem, Bernsteins Chichester Psalms og Martins Messe for
dobbeltkor. Musikalsk leder er Carl-Andreas Næss og de samarbeider i tillegg med andre dirigenter, herunder domkantor Tore Erik Mohn, Bjarte Engeseth og Grete Pedersen.
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Tore Erik Mohn er domorganist og dirigent i Fredrikstad domkirke. Han startet Egil Hovland-festivalen
i Fredrikstad sammen med gode kolleger og venner i 2013. Mohn har tatt utøvende diplomstudium i
orgelspill og Hovedfag i korledelse ved Norges. Han har vikariert som domkantor i Nidarosdomen og har
undervist i mange år i korledelse ved Norges musikkhøgskole.

Children’s International School har et strykeorkester som består av ca. 20 barn i alderen 8 til 12 år.
Dirigent er Maria Serafin. Det er et spennende, ungt orkester som spiller mest klassisk musikk fra ulike
epoker, men også noe moderne nåtidsmusikk. Orkesteret består av fiolinister og cellister.
Kulturskolen i Fredrikstad gir barn og ungdom i Fredrikstad allsidige og spennende tilbud av høy kvalitet
som bidrar til kreativ samhandling. Kulturskolens tilbud favner musikk og instrumentalopplæring, dans,
nysirkus og animasjon. Vi setter i gang og deltar i en rekke internasjonale prosjekter.
Follo Ungdsomssymfoniorkester. Gjennom et samarbeid med Dextra musica, Sparebankstiftelsen DNB,
har kulturskolene i Follo og Østfold de seneste årene gjennomført en omfattende satsning på strykere og
orkester. Follo ungdomssymfoniorkester FUSO har ved gjentatte anledninger samarbeidet med Østfold ungdomsorkester blant annet ved Mozart-festivalen i Fredrikstad. Senest i april 2017 med fiolinist
Kolbjørn Holthe som solist i en av Mozarts fiolinkonserter. De to orkestrene har også samarbeidet om
forestillingen Fossegrimen i Oslo konserthus 2013, og i Oslo-Filharmoniens ”Young-play”-program i 2015.
FUSOS dirigent er Niklas Djurle.
Camera Borealis, et kammerorkester, som ble startet i 2015 av Per Viggo Nilsen, fiolinist og Heidi
Kaspersen cellist. Flere strykere med forskjellige nasjonaliteter kom inn i gruppa. Derfor valgte de
navnet Camera Borealis. Orkesteret består av noen profesjonelle og dyktige amatører, som jobber målbevisst for å styrke den kunstneriske profilen. Konsertmester er Milutin Petrovic. Orkesteret har arrangert
flere konserter i Østfold, bl.a. i Teglhuset i Gamlebyen, Torsnes kirke, Østre Fredrikstad Kirke og på Røed
gård på Jeløya. Orkesteret har et klassisk repertoar og har fremført diverse stykker av blant annet Mozart,
Bach, Vivaldi, Haydn og Corelli.
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Ida Gudim er fra Fredrikstad og er masterstudent ved operahøyskolen og studerer under Toril Carlsen.
Hun har mastergrad fra NMH hvor hun studerte under Anne Nyborg, og en bachelorgrad fra Barratt Due
hvor Liv Kjersti Sandve var hennes pedagog. Under tiden på operahøyskolen har hun sunget en rekke store
roller bla. som Donna Anna i ”don Giovanni”. I 2014 tolket hun rollen som Fiordiligi fra ”Cosi fan tutte” i
sin helhet på Den Norske Opera&Ballett. Ida har jobbet i både inn- og utland. I 2013 holdt hun flere solistiske konserter i Tokyo, Japan, i samarbeid med ”Grieg Society of Japan”.
Eirik Grøtvedt er en tenor fra Østfold og ved Barratt Dues Musikkinstitutt med Torgun Birkeland. Han
har jobbet med Mona Julsrud og Olav Ruud, og i tillegg deltatt ved flere masterclasser med bla. Helene Ziebarth, Johannes Weisser, Julius Drake, Wolfgang Holzmair og Susanna Eken. Eirik har vært en del av talentutviklingsprogrammet –TUP ved NMH. Han har mottatt stipendpremier og sunget konserter med blant
annet DNBE. Han har Eirik vært en del av Det Norske Solistkor, og også Trondheim Vokalensemble. Han
var Don Ottavio på scene 2 i Den Norske Opera. en del av Operahøyskolens oppsetning av Don Giovanni.
Trond Halstein Moe fikk mye oppmerksomhet da han vant den prestisjefylte Belvederekonkurransen i
Wien i 1987, og etablerte seg som en av Norges ledende opera- og konsertsangere. Fast solist på Den Norske Opera i 1988 og har gjort over 75 roller, bl.a. Scarpia i Tosca, tittelrollene i Don Giovanni, Rigoletto,
Il Barbiere di Seviglia, Eugene Onegin. Han har hatt ledende roller i operaer av komponister som Nagel i
Mysterier av Johan Kvandal og tittelrollen i Edvard Grieg / Ragnar Söderlinds opera Olav Tryggvason. Moe
har et stort konsertrepertoar og har sunget konserter og forestillinger i en rekke land.
Olga Jørgensen er født i Polen i 1992 og flyttet til Norge som 3 åring, begynte å spille piano som 6 åring.
I 2004 fikk studerte hun på Barratt- Due med Helge Kjekshus, og hun var en del av Wolfgang Plagges
’Elitesatsningsprosjekt. I 2011 startet Olga sine studier ved Royal Academy of Music i London og ble
uteksaminert med en førsteklasses Honours-grad i juli 2015.Olga har blitt tildelt 1. plass i Norges musikkonkurranse for ungdom i 2005, 2007, 2009, 2011 og 2012 og blitt tildelt en rekke priser. Hun har spilt mye
i Storbritania. Bortsett fra hennes solo utfører, er Olga en ivrig kammermusiker og akkompagnatør.
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Eira Sjaastad Huse. Mezzosopranen Eira Huse begynte med sangtimer i svært ung alder og sto tidlig på
scenen med Den Norske Opera og Balletts barnekor – også som solist. Hun har studert ved Det kongelige Danske Musikkonservatorium, Barrat Due og ved Kunststhøgskolen i Oslo. Hun har mottatt en rekke
priser og har en spesiell interesse for historiske fremføringer og klassisk improvisasjon. Hun avsluttet sin
mastergrad med en konsert der hun fokuserte på Mozart og Bach.

Are Sandbakken (f. 1967) er en sentral aktør i norsk musikkliv som kammermusiker og ettertraktet
instruktør. Som attenåring ble han medlem av Det norske kammerorkester og han var i perioden 1987-89
solobratsjist i Camerata Academica i Salzburg under Sandor Vegh. Fra 1995 til 2002 var han solobratsjist
i Oslo-filharmonien. Han har opptrådt som solist over hele Europa. I 1991 var han med på å starte Oslo
strykekvartett, i dag kjent som ett av Nord-Europas ledende og mest nyskapende kvartettensembler. De
seneste årene har Sandbakken vært meget aktiv som strykerinstruktør og dirigent og har hatt jevnlige
oppdrag.
Sigrid Kofoed er født 8. mai 2000. Hun har spilt klarinett fra 8 årsalder ved Oppegård Kulturskole, hvor
hun i dag har Maja Bjørhei som lærer. Hun går nå andre året ved musikklinjen på Ski videregående skole
med Lars Martin Hurrød som klarinettlærer. Hun har de siste par årene tatt enetimer og deltatt på mesterklasser med Fredrik Fors, NMH i regi av Follo-piloten. Hun spiller fast i Sofiemyr Skolekorps og regionkorpset for østlandet (RØST), og har også deltatt på Kråkstad-kurset de siste tre årene.

Mari Maurstad debuterte på Den Nationale Scene i Bergen i 1978 i Shakespeares Kong Lear. Hun har vært
fast ansatt på Nationaltheatret siden 1981 og i tillegg medvirket i mange forskjellige TV-program og dubbet en rekke tegnefilmer. Hun har blant annet lånt sin stemme til Dolly Duck og Ole, Dole og Doffen Hun
har også utgitt flere CD-innspillinger og bøker.
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TAKK TIL VÅR HOVEDSPONSOR
OG VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
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FESTIVALEN

20.– 22. APRIL

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Mogan Holding
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