Tromsø internasjonale kirkefestival 2014:
Søndag 26. oktober kl. 19.30 i Tromsø domkirke
Jesu syv siste ord på korset
- åpningskonsert med Kammerorkesteret og Gunnar Stålsett
Denne kvelden får vi høre verket som ofte er blitt kalt Haydns inderligste - en
beskrivelse som er lett å forstå når man opplever konserten. Til vår framføring vil
tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett lese tekstene for oss. Nordnorsk
symfoniorkesters kammerorkester spiller under ledelse av Henning Kraggerud.

Lunsjkonserter
Mandag 27. oktober kl. 12.00 i Rådhuset
Tirsdag 28. - fredag 31. oktober kl. 12.00 i Tromsø domkirke
Tradisjonen tro inviterer vi til daglige lunsjkonserter under TIK. Konsertene starter kl.
12 og varer mellom 30-40 minutter. Som tidligere samarbeider vi med
Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø og deres talentfulle studenter vil
bidra.

Tirsdag 28. oktober kl. 18.00 og fredag 31. oktober kl. 18.00
Filmvisninger på Verdensteatret
Visninger av filmene A taste of Cherry fra 1997 og Noah. Filmene vil ha innledning.

Tirsdag 28. oktober kl. 19.30 i Tromsø domkirke
Babettes gjestebud
Thea Stabell fremfører det frodige stykket Babettes gjestebud i domkirka.

Onsdag 29. oktober kl. 19.30 i Elverhøy kirke
Salmer langs en fjord
Med utgangspunkt i den trespråklige læstadianske sangtradisjonen har Kristin
Mellem, Herborg Rundberg og Kristian Paulsen satt sammen et konsertprogram fra
våre områder.

Torsdag 30. oktober
Kl. 10.00-16.45 i Grønnåsen kirke
Dialogseminar om joik og kirke
Hvordan kirken håndterer spørsmål rundt joik og kirke, er et tilbakevendende tema.
Målet med dette seminaret er å skape en arena for dialog om joik og kirke ved å løfte
frem problemstillinger om joikens funksjon i ulike deler av Sápmi.
Kl. 19.30 i Tromsdalen kirke
Frode Fjellheim og kantori Tromsø
Frode Fjellheim med band og Kantori Tromsø oppfører hans messe Biejjien vuelie Solkvad.

Fredag 31. oktober
Kl. 17.00
Bibelfortellinger uten juks
Alle vet at Kain var slem og Abel var snill. Alle vet at fortellingen om Noas ark er en
hyggelig liten fortelling om snille dyr i arken. Slik er det ikke. Tvert i mot, historiene er
mye mer spennende! Kristin Gunleiksrud Raaum forteller historiene slik de faktisk er og forteller slik historien om hvorfor filmen Noah er blitt slik den er blitt.
Kl. 18.00
Orgelsafari

Med start i Tromsø domkirke går turen så videre til de ulike kirkene vi har i byen vår.
Der inviterer kantorene til en tyve minutters orgelkonsert. På veien får vi av ivrige
safariguider historier om kirkene, orglene - og ikke minst kantorene!
Kl. 20.00
Kammerorkesteret med Greilshammer
Vi stifter bekjentskap med en særdeles spennende utøver, pianist og dirigent, David
Greilsammer. Hans siste utgivelse Baroque Conversations har hatt stor suksess. Nå
kommer han til Tromsø domkirke for å forføre oss sammen med NOSOs eget
kammerorkester.

Lørdag 1. november
Kl. 14.00 i Tromsø bibliotek
Joik i kirka - fandens musikk eller gudegave?
Joik i kirka har vært og er et betent tema i flere menigheter i vår landsdel. Torsdag
holdes et heldagsseminar om kirkens forhold til joik i kirka. I samarbeid med Tromsø
bibliotek.
Kl. 17.00 i Grønnåsen kirke
Salmerangel
"Hvordan høres det ut når 40 korsangere går rundt i kirkerommet og synger i kor?"
Tre kor, Trondenes motettkor, Finnsnes kantori og Kantori Tromsø er samlet til
kortreff, og inviterer til felles sang fra den nye salmeboka.
Kl. 20.00 i Tromsdalen kirke
Herre, hør min røst!
Salme 130, "Fra det dype", er en fortvilt bønn om tilgivelse. Teksten er blitt tolket og
satt musikk til gjennom alle tider, og Grønnåsen kirkekor presenterer et utvalg av
disse. Korets dirigent er Hanne-Sofie Akselsen. Solister er Paul Kirby, tenor og
Thomas Røshol, bass.

Kl. 18.00 og 20.00
I Dødens fotefar
Særdeles populær vandring utenom det vanlige. Lørdag møter vi godt kledd opp på
Tromsø gravlund. Der møter vi den alltid engasjerte Per Helge Nylund. Sammen
vandrer vi på kirkegården, og får høre de dødes egne historier.

Søndag 2. november
Kl. 11.00 i Domkirken
Festgudstjeneste
I Tromsø domkirke feirer vi allhelgensgudstjeneste på den siste festivaldagen.
Gudstjenesten blir TV-overført på NRK1 med Andreas I. Berg (liturg og predikant),
Kjell Y. Riise (liturg), Irene Snuruås (sopran), kvartett fra Tromsø Brass, Tromsø
domkor og Ruben S. Gjertsen (domkantor).
Kl. 19.30 i Tromsø domkirke
Bjørn Eidsvåg med band
Siden oppstarten er 1971 har den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg grundig skrevet
seg inn i norsk musikkhistorie. Til TIK kommer Bjørn med sitt band, og ikke minst et
stadig større knippe folkekjære låter.

Program utenom festivalen:
Åpent møte i Grønnåsen kirke onsdag 24. september kl. 18.30:HVORDAN KAN
KIRKENE I NORGE STØTTE FRED I ISRAEL OG PALESTINA?
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel arrangeres årlig internasjonalt for å be for,
opplyse om og være pådrivere for en rettferdig fred.

Møt Rifat Odeh Kassis fra den lutherske kirken i Palestina, koordinator for et kirkelig
manifest: Kairos Palestina. Han vil snakke om å være kristen i et okkupert Palestina.
Hvordan kan kirkene i Norge støtte fred i Israel og Palestina?
Det blir respons ved bl. a. Stig Lægdene, Kirkelig utdanningssenter i nord, og Arvid
Aanstad, Israelsmisjonen. Møtet blir på engelsk. Plakat for arrangementet finner
du her.
Arr.: Grønnåsen menighet, Tromsø kirkeakademi, Kirkens Nødhjelp og NordHålogaland bispedømmeråd, i samarbeid med Karibu-stiftelsen.

