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Mozartfestivalen 2017
Det har vokst frem mange klassiske musikkfestivaler i Norge de siste 20 årene, Mozartfestivalen
er med sine fem år en av de yngste, men den er absolutt ikke minst.
Allerede i sitt første år kunne festivalen skilte med internasjonalt anerkjente solister og ensembler.
Det var kvalitet i alle ledd av festivalgjennomføringen. Fasiten ble anerkjennelse og en godt besøkt
festival. Programmet for i år forteller også om kvalitet og tyngde, og jeg er mektig imponert
over hva drivkreftene bak festivalen har fått til på så kort tid.
Årets Mozartfestival er den femte i rekken og trolig den eneste i sitt slag i Norden. Med Norges
mest ettertraktede og anerkjente artister har festivalen vist seg å være meget populær og arrangørene har kunnet fortelle om konsert som kunne vært solgt ut både to og tre ganger til.
Med vennlig hilsen

Jon-Ivar Nygård,
ordfører,
Fredrikstad kommune

Festivalens betydning for Fredrikstad og Østfold er åpenbar! Publikum har allerede talt sin sak,
og med Mozartfestivalen er det også etablert en profesjonell arena for klassisk musikk i Fredrikstad. Festivalen har valgt å velge kvalitetsvarer fra øverste hylle, med profesjonelle musikere
i kombinasjon med lokale ensembler, kulturskolene og unge musikere i etableringsfasen. Noe
som er et viktig grep for å bidra til at nye talenter får utvikle seg.
En slik attraktiv og kvalitetsbevisst festival er også en viktig arena for å utvikle samarbeid og
fellesskap blant musikkmiljøer nasjonalt, regionalt og lokalt.
Det er en glede å få ønske besøkende og musikere velkommen i vårt jubileumsår. Mozartfestivalen feirer fem år, Fredrikstad 450 år.

Velkommen til den femte Mozartfestivalen i Fredrikstad!
Med utspring i den historiske Gamlebyen, tildels bygget omkring Mozarts
tid, og etterhvert med spredning til større deler av Østfold har Mozartfestivalen utviklet seg til en stor begivenhet. Takket være dere i publikum føles det svært meningsfullt å kunne være med på å sette sammen
programmet til festivalen og å være med som utøver. Uten publikum,
ingen festival! Tusen takk for at dere støtter oss, og for at dere sammen
med oss utøvere hvert år gjør denne aprilhelgen til en helt egen opplevelse! Festivalen har på denne korte tiden allerede rukket å skaffe
seg ry som en musikalsk fest av svært høy kvalitet, i omgivelser som
inspirerer både de som fremfører og de som lytter.
Fra og med i år har jeg vært så heldig å få med meg fiolinist Geir Inge
Lotsberg i programarbeidet. Han har siden i fjor også blitt ny kunstnerisk
leder for TrondheimSolistene, og jeg er sikker på at hans inntreden i
arbeidet vil være til ekstra glede for alle involverte.
Publikum kan dermed glede seg til nye spennende festivaler hvor suset
fra den store musikkverdenen forenes med våre egne tradisjoner, i de
mange unike lokaler Østfold har å by på!
God fornøyelse!
Håvard Gimse,
musikalsk leder

Kjære publikum
Vi jubilerer! Fredrikstad er 450 år og Mozartfestivalen er 5 år. 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 og Ole Edvard
Antonsen, vi har gledet oss over de musikalske
sprellene til Ingrid Bjørnhov og til tospannet
Sundquist og Sponheim, 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

Håvard Gimse

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

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. Han har vært medlem i Det Norske Kammerorkester. 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.

Tine Thing Helseth

Helseth har etablert seg som en av sin generasjons ledende trompetister, med sin karakteristiske
myke og klare spillestil. Hun vært solist i ledende orkestre i Europa, Amerika og Asia, i tillegg
til alle de store norske orkestrene. I 2007 opptrådte Tine med åpningsnummer under Nobels
Fredspris-konsert, som ble sett av TV-seere over hele verden. Samme år kom hennes debutalbum,
som hun mottok Spellemannspris for. Tine er professor ved Norges Musikkhøgskole. Hun har
også vært å høre i radiokanalen NRK Klassisk, som programleder i Min favorittmusikk.

Mari Eriksmoen

Fra hun avsluttet sine studier ved Operaakademiet i København i 2010, har Mari Eriksmoen
hatt det mange anser for å være en kometkarriere. Den nådde et viktig høydepunkt da hun debuterte ved Teatro alla Scala i Milano i juni 2013. Eriksmoen debuterte ved Den Norske Opera
& Ballett allerede som 23-åring i rollen som Adele i Flaggermusen. Hennes store internasjonale
gjennombrudd kom da hun på kort varsel overtok rollen som Zerbinetta i Strauss’ Ariadne auf
Naxos i Wien for verdensstjernen Diana Damrau. Etter Tryllefløyten her hjemme i Oslo, venter
operahusene i Zürich og Berlin på sopranen

Lina Johnson

Utdannet ved Norges musikkhøgskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Operaakademiet i København. Hun debuterte på Det Kongelige Teater i København som Najade i Ariadne
auf Naxos i 2009, og har gjort mange roller der. I den senere tiden har hun sunget Violetta i La
traviata ved Copenhagen Operafestival, Oscar i Maskeballet ved Opera Nordfjord, Frasquita
i Carmen med Trondheim Symfoniorkester, og Adele i Flaggermusen, Vespetta i Pimpinone og
Rosina i Barberen i Sevilla ved Den Norske Opera & Ballett. De siste somrene har hun sunget
Adina i Elskovsdrikken og Gilda i Rigoletto ved Oscarsborgoperaen.

Marianne Beate Kielland

Marianne Beate Kielland har studert ved Norges Musikkhøgskole under Svein Bjørkøy, og har
også studert med Oren Brown og Barbara Bonney. Hun er i dag etablert som en av Skandinavias
fremste sangere, og opptrer jevnlig på konsertscenene i Europa og Japan. Kielland ble i 2012
nominert til Grammy innen kategorien «Best Vocal Classical Album» for sin CD «Veslemøy
Synsk» av Olav Anton Thommessen. Har med opp mot 30 innspillinger, samt utstrakt konsertvirksomhet, befestet seg som en bemerkelsesverdig interpret av repertoar fra barokken helt
fram til vår tids musikk.
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FREDAG 21. APRIL
Åpningskonsert BIBLIOTEKETS AULA, FREDRIKSTAD KL. 19:00
Med TrondheimSolistene med leder Øyvind Gimse, Tine Thing Helseth, trompet, Mari Eriksmoen,
sopran, Christian H. Grøvlen, klaver og blåsere fra Marinemusikken i Horten.

LØRDAG 22. APRIL
Opplev noen av Norges
og verdens fremste
musikere på nært hold
fremføre musikk av
Mozart og andre kjente
komponister.

Café Mozart TEGLHUSET KL. 11:00
Elever fra Children’s International School i Fredrikstad fremfører Mozart og annen klassisk musikk.
Servering av kaffe og kaker.
Operaperler til lunsj TEGLHUSET KL. 12:30
Med Mari Eriksmoen, sopran, Marianne Beate Kielland, mezzosopran, Eirik Grøtvedt, tenor,
Christopher Pedersen, bass, Christian H. Grøvlen, klaver og Michael Endres, klaver.
Med trompet og fiolin ARENA MOSS KL. 15:00
Med Tine Thing Helseth, trompet, Marianne Beate Kielland, mezzosopran, Michael Endres, klaver,
Håvard Gimse, klaver og Geir Inge Lotsberg, fiolin.
Festmiddag «Med Mozart til bords» LOGEN I GAMLEBYEN KL. 19:00
Med Kjell Hillveg, Håvard Gimse, klaver, Marianne Beate Kielland, mezzosopran, Lina Johnson,
sopran, Øyvind Gimse, cello, Michael Endres, klaver og Geir Inge Lotsberg, fiolin.
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SØNDAG 23. APRIL
Gudstjeneste ØSTRE FREDRIKSTAD KIRKE KL. 11.00
Med Dagfinn Klausen, orgel og Christopher Pedersen, bass.
Kjell Hillvegs ønskekonsert RØD HERREGÅRD, HALDEN KL. 13:00
Med Lina Johnson, sopran, Marianne Beate Kielland, alt, Michael Endres, klaver og Blåsekvintett fra
Marinemusikken i Horten.
Café Mozart TEGLHUSET KL. 14:00
Elever fra Children’s International School i Fredrikstad fremfører Mozart og annen klassisk musikk.
Servering av kaffe og kaker.
Konsert SKJEBERG KIRKE KL. 15:00
Med Kolbjørn Holthe, fiolin og kunstnerisk leder, Niklas Djurle, dirigent, Dasha Katyba, sopran,
Mats André Soli, piano, Ingebjørg Skarpaas Nielsen, klaver, Vetle Rødbotten, waldhorn,
Follo ungdomssymfoniorkester og Østfold Ungdomsorkester.
Festavslutning med Kroningsmessen ØSTRE FREDRIKSTAD KIRKE KL. 18:00
Med TrondheimSolistene ved leder Øyvind Gimse, Tore Erik Mohn, dirigent, Ensemble Energico,
Blåsere fra Marinemusikken i Horten, Håvard Gimse, klaver, Marianne Beate Kielland, mezzosopran, Lina Johnson, sopran, Eirik Grøtvedt, tenor og Christopher Pedersen, bass.

TrondheimSolistene

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 vant Spelemannsprisen i klassen klassisk musikk for albumet Mozarts
Violin Concertos sammen med Marianne Thorsen og Spelemannsprisen 2010 i klassen klassisk
musikk for albumet In Folk Style. TrondheimSolistene har vært på en rekke turneer med AnneSophie Mutter. Kunstnerisk leder er cellist Øyvind Gimse.

Michael Endres

Denne tyske pianisten kan vise til en imponerende prisberømt diskografi, og opptrer over hele
verden som solist og kammermusiker. Hans repertoar favner usedvanlig bredt og balanserer
ambassadørvirksomhet for mindre spilte verker av blant annet L. Godowsky, C. Ives, A. Bax og
E. Tubin med en særdeles omfattende verkliste fra den den klassiske kanonen. Store anerkjente
orkestre som Tonhalle Orchester Zürich, Bournemouth Symphony Orchestra og Stuttgart
Philharmoniker har engasjert ham som solist. Fra våren 2014 besitter Michael Endres stillingen
som professor og seksjonsleder klaver ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo.

Christian Hundsnes Grøvlen

Christian Hundsnes Grøvlen er fra Bergen og har spilt piano siden han var fem. I dag er han regnet
som en av Norges mest prominente og lovende pianister. Han har studert under Professor Jiri
Hlinka og startet ved Musikkakademiet der han studerte under Håvard Gimse og Lars Anders
Tomter. Han gikk ut i 2015 og debuterte i Universtietets aula i Oslo. Nå studerer han ved Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium. Grøvlen er også komponist og urfremfører sitt verk
Festivalovertyre under Mozartfestivalen 2017 sammen med TrondheimSolistene. Hans første innspilling vil også bli sluppet i 2017.

Kolbjørn Holthe

Holthe er en av de fremste norske fiolinistene i sin generasjon og ettertraktet både som solist,
kammermusiker og pedagog. Tilsatt som førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole i 2001.
Holthe studerte selv ved NMH i 1991-97, avbrutt av to år ved Louisiana State University hos
Camilla Wicks. I årene 2010-12 var han engasjert som 1. konsertmester i Kringkastingsorkestret,
og i 2013 ble han ansatt som førstefiolinist i Oslo-Filharmonien. Han er i ferd med å etablere seg
som orkesterdirigent, og i 2013 ble han engasjert i denne rollen for Kringkastingsorkestret, noe
som førte til reengasjement for samme orkester i 2014.

Øyvind Gimse

Gimse er cellist, utdannet ved Norges musikkhøgskole og Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst i Wien. Han har vært med i det Norske Kammerorkester, Kringkastingsorkesteret, Stavanger
Symfoniorkester og Trondheim Symfoniorkester. Han har siden 2005 ledet TrondheimSolistene
som han ble med i 1993. Gimse er førsteamanuensis ved institutt for musikk ved NTNU.

Darya Katyba

Darya Katyba (27) er en ung sopran som ble født i Russland, vokste opp i Ukraina og bosatte
seg etterhvert i Norge (Fredrikstad). Allerede da hun var 4 år gammel begynte hun å synge og
drive med musikk og teater. Darya tok sin Bachelorgrad i utøvende klassisk musikk ved Norges
Musikkhøgskole hos professor Barbro MarklundPetersone. I 2015 avsluttet hun sin Masterutdanning ved Universitetet i Agder hos professor Neil Mackie. Samt, i 2014-2015 tok hun
utveksling til Sibelius Akademi hvor hun studerte hos professor Outi Kähkönen. Darya arrangerer sine egne konserter i Østfold og er med på prosjekter rundt hele landet.

Dagfinn Klausen har studert klaver og orgel ved Norges musikkhøgskole i Oslo og i solistklassen
ved det kgl. Danske musikkonservatorium i København. Han er aktiv som orgelsolist, akkompagnatør og
repetitør og har samarbeidet med en rekke ensembler og kor i Osloområdet. Klausen jobber innenfor
ﬂere musikksjangere og har i en årrekke spilt orgel på juleturneen «Stille natt» med kjente norske artister.
Han er ansatt som kantor i Østre Fredrikstad kirke.

Christopher S. Pedersen er oppvokst i Skjeberg utenfor Sarpsborg. Han begynte tidlig kor og musikkkorps, og tok etterhvert pianotimer og sangtimer. Han gikk musikklinjen ved Greåker videregående skole,
og kom som eneste sanger inn på talentutviklingsprogrammet Unge Musikere ved Norges musikkhøgskole da han var 18 år gammel. Han fortsatte ved musikkhøgskolen og fullførte sin bachelor der i 2009.
Han har mottatt flere priser og stipendier, blant annet beste plassering i Ungdommens Musikkmesterskap – 2008, Sine Butenschøns Fond, Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse, m. fl. I 2011 ble han tildelt
Ruud Wallenbergs Fond etter prøvesang i operaen.
Eirik Grøtvedt er en tenor fra Østfold og studerer på sitt fjerde år ved Barratt Dues Musikkinstitutt
med Torgun Birkeland. Han har tidligere 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 Norges musikkhøgskole. Han
har mottatt stipendpremier og sunget konserter med blant annet DNBE. Ved flere prosjekter har Eirik
vært en del av Det Norske Solistkor, og også Trondheim Vokalensemble. Tidlig i 2017 skal han gjøre Don
Ottavio på scene 2 i Den Norske Opera som en del av Operahøyskolens oppsetning av Don Giovanni.
Mats André Soli (27) fra Fredrikstad er utdannet pianist og musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole. Der studerte han ved bl. a. Geir Henning Braaten og Jens Harald Bratlie. Han har bred erfaring
både som solist, akkompagnatør og kammermusiker. Han er mye brukt som akkompagnatør for kor og
solister ved ulike konsertprosjekter. I tillegg til konsertvirksomhet, jobber Mats André til daglig som
organist ved Metodistkirken i Fredrikstad, og som klaverpedagog ved Frelsesarméens kulturskole i Moss
og Barnas kulturhus i Fredrikstad.

Tore Erik Mohn er fungerende domkantor i Nidarosdomen. Han startet Egil Hovland-festivalen i
Fredrikstad sammen med gode kolleger og venner i 2013. Mohn er utdannet som universitetslektor
med Norges musikkhøgskole og har blant annet vært universitetslektor ved Høgskolen i Staffeldts gate,
høgskolelektor i korledelse ved Høgskolen i Stavanger.

Ensemble Energico er et kammerkor med base i Østfold, bestående 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. Ensemblet ble startet i 2001. Musikalsk leder er Carl-Andreas Næss og ensemblet
samarbeider i tillegg med andre dirigenter, herunder domkantor Tore Erik Mohn, Bjarte Engeseth og
Grete Pedersen. Ensemblet har hatt produksjoner med Norske Blåseensemble og KORK (Kringkastingsorkesteret).
Children’s International School har et strykeorkester som består av ca. 20 barn i alderen 8 til 12
år. Dirigenter er Torfinn Hoffart og Per Viggo Nilsen. 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.

Kjell Hillveg er en norsk musikkritiker, programleder i radio, foredragsholder og kjenner av klassisk
musikk. Sammen med Stein Eide lager han radioprogrammet «Klar en klassiker» i NRK P2. Kjell Hillveg
har vært deltaker på det norske laget i TV programmet Kontrapunkt og var med å vinne denne musikkspørreleken fire ganger. I 2008 ble Hillveg utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavsorden for sin innsats
for formidling av klassisk musikk
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