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Joseph Haydn (1732 – 1809)  
Siden vi markerer Haydns dødsår 1809 har vi valgt å framføre noen av hans siste verk her i kveld. Født i Rohrau, Østerrike, nær den ungarske grensen, kom Haydn fra en familie som likte å gjøre 
musikk sammen. Familien var ofte rundt i nabolaget om kveldene for å synge sammen i godt lag. Denne tradisjonen tok han opp igjen mellom 1796 og 1801, på sine eldre dager. Da komponerte 
han 13 tre- og firestemte sanger som også minnet om den tilsvarende engelske tradisjonen av folkelige sanger, kanons eller såkalte ”rounds”. Haydns assistent, venn, og biograf G. A. Griesinger 
bemerket at Haydn var spesielt glad i disse sangene, som ble “composed purely con amore, in happy hours, and not on order”. Det florerer av svart humor i tre av disse kvartettene som utgjør en 
enhet. I Die Warnung finner vi skravling og hvisking av sladder, mesterlig integrert i fugeformen. Her har vi tatt oss den frihet å lage en ny tekst på norsk som passer for oss i dag. Alles hat seine Zeit  
illustrerer klirringen og småpraten i livlig middagskonversasjon. Denne har vi ikke med, da den passer best utenfor kirkerommet. Pappa Haydn klager så over sin egen tapte ungdom i Der Greis, 
et ordspill over hans andre kallenavn, “the Grand Old Man of Vienna”. Under den heftige bombingen i mai 1809 da Napoleons hær inntok Wien skal den døende Haydn ha prøvd å  berolige sine 
trofaste pleiere ved å si: “My children, have no fear, for where Haydn is, no harm can fall”.

Harmonimessen 
Komponert i 1802 er denne messen den siste av Haydns større verk. Den kan i betydning sammenlignes med de mest kjente messene av Bach og Mozart, og kan ses som en slags oppsummering 
av Haydns store kompositoriske virke. 70 år gammel som han var, lurte han ydmykt på om han fremdeles var i stand til å høste applaus. Men messen slo svært godt an i samtiden, og ting kan tyde 
på at Beethoven studerte denne nøye før han skrev Missa Solemnis. 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Det er i år 200 år siden Mendelssohns fødsel. Vi markerer dette med å synge Richte mich Gott eller Psalm 43 og Denn er hat seinen Engeln befohlen, som er to av Mendelssohns vakreste åtte-
stemmige korsatser. Ulikt Bachs åtte-stemmige motetter som er skrevet for dobbeltkor (to grupper av SATB), er Mendelssohns verk for ett åtte-stemt ensemble (SSAATTBB). I dette tilfellet er 
det klart at Mendelssohn foretrekker å dele ensemblet i kjønn, kvinnestemmer mot mannsstemmer, heller enn i to like kor. Det kan muligens ha sammenheng med at kvinnene var relativt 
nyankomne i korverdenen. Tidligere var det gutter som sang sopran- og altstemmen.
 
 Noen av Con Amores høydepunkter

2007 

2006
2005

2004

2003

2002
2000

Gudstjeneste i Trefoldighetskirken i forbindelse med  kong Haralds 70-årsdag. Til sammen var 
vi 400 sangere fra Oslo under ledelse av domkantor Terje Kvam.
Turné til Vesterålen.
Festkonsert på Akershus Slott i forbindelse med 100 års markeringen for unionsopp-
løsningen. Vi deltok sammen med fire andre kor fra Oslo.
35 års jubileumskonsert med Kroningsmessen av W.A. Mozart i samarbeid med Kringkastings- 
orkesteret i Universitetets Aula og Helgerud kirke.  Solister: Berit Norbakken Solset - sopran, 
Ebba Rydh - alt, Frank Havrøy - tenor og Trond Olav Reinholdtsen - bass
Turné til Irland.
Schuberts messe i G-dur i Grønland kirke og Helgerud kirke i samarbeid med strykere fra  
Nordstrand strykekvartett, Gunhild Alsvik - sopran, Kjell Viig - tenor, Audun Iversen - bass og 
Gro Bergrabb - orgel.
Turné til Tsjekkia.
Carmina Burana av Carl Orff i Universitetets Aula i samarbeid med Majorstuen Kammerkor, 
Telemark kammerkor og Schola Cantorum, Tone E. Braaten - sopran, Frank Havrøy - baryton, 
Kjell Viig -  tenor, Norges Musikkhøyskoles Slagverksensemble, Øyvind Rogstad og Thomas 
Knudsen, begge klaver.

1999
1998
1997

1994

1989

1984

1982
1980
1979

30 års jubileumskonsert i Fagerborg kirke. Turné til Provence.
Urframførelse av Audun Røbergs Requiem.
Missa Brevis av Audun Røberg, i samarbeid med Hernes korforening. Deltakelse i 
York Scandinavian Choir festival i England.
25 års jubileumskonsert i Gamle Logen med Vollenkoret, kammerkoret F.I.K.S. og 
musikere.
20 års jubileumskonsert i Gamle Logen, og urframførelse av Poulencs messe  
“Gloria” med Drammen byorkester i Grønland kirke og Bragernes kirke i Drammen.
15 års jubileumskonsert i Trefoldighetskirken med framførelse av bl.a. “Missa 
Criolla”av Ariel Ramirez. Senere samme år en Theodorakis-forestilling sammen 
med skuespilleren Sigve Bø, som også ble innspilt på plate.
Internasjonal korfestival i Fano, Italia hvor vi mottok byens kulturpris.
Operakor ved Den norske Operas turnéforestilling av “Carmen”.
Dvoraks messe i D-dur i Trefoldighetskirken.

Dirigenter gjennom 40 år har vært Tor Skauge (1969-1993), Åge Bjartaas (1993-1997), Eirik Sørborg (1997-2002) og Ida Baalsrud (2002-)
  

Kveldens konsertprogram



    Lars Isdahl - bass
er utdannet ved Norges Musikkhøgskole  
og jobber som sanger og dirigent. Han brukes 
som solist først og fremst i messer og oratori-
er, men jobber innenfor alle klassiske sjangre. 
Han var i 2008 engasjert ved Nationaltheatret 
som sanger i Ibsens Brand, og har også med-
virket i oppsetninger i regi av riksoperaen”. 
Lars har dirigert kor på Østlandet og i Trønde-
lag. Han har vært solist i blant annet Händels 

Messias, Faurés og Brahms Requiem samt en rekke Bachkantater.

Astrid Sandvand Dahlen - alt
Astrid Sandvand Dahlen har sin  
utdannelse fra Norges Musikkhøg-
skole, der hun har studert sang hos 
Kirsten Taranger, Svein Bjørkøy og Håkan 
Hagegård. Hennes repertoar favner 
bredt, fra barokk til ny-musikk, men med 
en særlig vekt på det romantiske lied-
repertoaret. Hun er mye brukt som solist 
i ulike anledninger, spesielt har hun mye 

erfaring med kirkemusikalske verk. Her kan trekkes fram solist 
med “Kyrkjelyd” i Stavanger, alt-solist i Mozarts Requiem på Risør 
kammermusikkfest 2006 samt solist på ”h-moll messen i vår tid” 
på Oslo kirkemusikkfestival med KORK og Det Norske Solistkor i 
2007 og 2008. Hun har også bred ensembleerfaring og har blant 
annet vært medlem av Det Norske Solistkor siden 2002. 

Solistene

Gunhild Alsvik - sopran 
 begynte sin musikalske utdannelse i sin 
hjemby Trondheim. Etter avsluttet videre-
gående skolegang ble hun tatt inn ved Norges 
Musikkhøgskole på ut-øvingsstudiet i sang, 
hvor lærerne hennes var Barbro Marklund- 
Petersone og Svein Bjørkøy. I mai 2005 tok 
hun eksamen og fikk bachelor of voice per-
formance. Året etter reiste hun til Basel, Sveits   

  for å studere ved den verdensberømte skolen 
for tidlig musikk, Schola Cantorum Basiliensis, hvor læreren 
hennes var Evelyn Tubb. Der spesialiserte hun seg i barokk- og 
klassisistisk sang og avsluttet studiene i 2009. Repertoaret 
hennes spenner over et bredt område fra tidlig musikk, med 
hovedvekt på barokk, gjennom klassisk opera og til samtids-
musikk. I de senere årene er hun blitt en meget etterspurt solist 
og gir konserter i hele Sentral-Europa. I de kommende år blir 
hun blant annet å høre ved festspillene Fränkischen Sommer i 
Syd-Tyskland, Cuivres en Dombes i Lyon og Jeunesse i Østerrike.

ore

Dagfinn Klausen - organist
har studert klaver og orgel ved 
Norges musikkhøyskole i Oslo. 
Her mottok han undervisning i 
orgelspill av Terje Winge, klaver 
av Benny Dahl Hansen og Kaare 
Ørnung, og cembalo av Ketil 
Haugsand. Han avla eksamen i 
1996. 

I 1997 ble han tatt opp i solistklassen ved det kgl. 
Danske musikkonservatorium i København. Her 
studerte han orgel under Hans Fagius, og høsten 1999 
debuterte han i Oslo domkirke og i Helligåndskirken, 
med 6. orgelsymfoni av Widor og Variasjoner i fiss-moll 
av Reger. 

Klausen er aktiv både som orgelsolist, akkompagnatør 
og repetitør og har samarbeidet med en rekke  
ensembler og kor i Oslo-området, blant annet Akade- 
misk Korforening, Oslo Bachkor, Ensemble 96 og Oslo 
Filharmoniske Kor. 

    Ida Baalsrud - dirigent
begynte å dirigere kor i 1979. Hun 
har virket som kordirigent uavbrutt 
etter det.

Ida har vært dirigent for blant annet 
Vestkantkoret, Den Norske Homo-
fonien av 1990 (1992–2004), Rause 
røster (1986-2009), Moss kammerkor 
(våren 2002), Asker pensjonistkor 

(høsten 2002), Con Amore (2002- ), Asker Bel Canto (2009-) 
Hospice Lovisenberg personalkor og AGENDA-koret. I 
tillegg har hun hatt diverse vikariater.

Ida har også reist rundt i landet og holdt helgeseminarer 
for diverse kor, blant annet i Trondheim, Tønsberg,  
Hammerfest, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

I tillegg medvirker tjueseks musikere fra Kringkastings-
orkesteret.

    Ulf Øien - tenor
har studert ved Norges Musikkhøgskole og 
Statens Operahøyskole, og sang i studie-
tiden blant annet ved Vadstena-akademien i 
Sverige og Oslo Sommeropera. Han ble i 1988 
stipendiat ved Den Norske Opera, hvor han 
debuterte som Tamino i Tryllefløyten. Han var 
i 1987 finalist i Belvederekonkurransen i Wien 
og ble i 1990 prisvinner i Opera and belcanto-

konkurransen i Belgia. Han hadde deretter kon-
trakt i tre år ved operaen i Bremen, Tyskland, og har senere gjestet 
operascenene i bl. a. Wiesbaden, Braunschweig, Malmö, Folkoperan 
i Stockholm, Ringsakeroperaen og Trondheim Opera. 

Han har sunget et stort antall roller - Rinuccio i Gianni Schicchi, 
Turiddu i Cavalleria Rusticana, Nemorino i Elskovsdrikken, Ferrando 
i Così fan tutte, Don Ottavio i Don Giovanni, Titus i La clemenza di 
Tito og Hans i Den solgte brud.  

Ved Den Norske Opera har han sunget roller som Almaviva i  
Barberen i Sevilla, Rodolfo i La Bohème, Roderigo og Cassio i Otello, 
Gaston i La Traviata, Borsa i Rigoletto, Froh i Das Rheingold,  
Remendado i Carmen, Styrmannen i Hollenderen og Arturo i Lucia 
di Lammermoor. Denne sesongen skal han synge Lovec i Rusalka, 
Ernesto i Don Pasquale og Baldpipe i Jorden rundt på åtti dager.



1. sopran
Kari Beisland
Mona Berge
Lisbeth Brustad
Karin Drågum
Vibeke Ertkjern
Magda Færøvik
Turid Gustafson
Jannicke Holdorf
Karen Marie Lunde
Gerd Rosenkilde 
Ellen Strengehagen
 
1. alt
Randi Fosse
Ragnhild Gjelsvik
Turid Hansen
Ingrid Hillblom
Kari Rolstad
Toril Tander

1. tenor
Tore Bongard
Geir Dahlstrøm
Henrik Krokene
Per Axel Løken
Hans Nussle

1. bass
Arne Anmarkrud 
Tore Bauer 
Asle Johansen 
Jan Morken 
Per Pedersen

Con Amore høsten 2009

2. sopran
Ulle Johnsen
Olga Løfshus
Liv Clelia Sommerstedt
Anne-Lise With
Kjersti Åberg 

2. alt
Hild Danielsen
Inger Rabben
Helena Røstad
Denise Samson
Unni Skadberg Isaksen
Runa Stave
Heidi Hokland Sørensen

2. tenor
Øystein Emhjellen
Arne Gustafson
Endre Lien
Trond Lomås

2. bass
Arnfinn Beisland 
Tormod Berg Hansen 
Svein Olav Forselv
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