KONSERTER
12. TIL 15. MARS 2020
DEN FEMTE ÅRSTID

Torsdag
Rørosbanken kl. 15:00-15:30
PENGEGALOPP
Fri entré
Som alltid blir det en gratis aperitif i Rørosbanken på åpningsdagen.
Røros kirke kl. 18:00-19:35
ÅPNINGSKONSERT
295 / 395,Schuberts «Ørretkvintett» vil være hovedretten i åpningskonserten.
Vi sneier også innom årets 250-årsjubilant, Beethoven, og krydrer
programmet med både søt romantikk og et hint chili fra
forrige århundre.
Falkbergetsalen, Storstuggu kl. 20:30-23:30
FESTSPILLOPP
1075,Etter årets Åpningskonsert, inviterer Vinterfestspill i Bergstadens
FestspillOpp – vår tradisjonsrike kulinariske og musikalske meny
med festspillmusikere i toppslag.

Fredag
Falkbergetsalen, Storstuggu kl. 10:00-11:00
KONSERTFOREDRAG
290,Hvor ble det av manuskriptet til Bach sine cellosuiter? Spilte
sønnen det bort i poker, eller havnet det ved en feiltagelse i peisen?
Sangerhuset kl. 10:00-11:30
SKOLEKONSERT
125,Skuespilleren Roar Kjølv Jensen får med seg festspillmusikere
i forestillingen «Hjortefot og Kristiansen».
Falkbergetsalen, Storstuggu kl. 12:00-13:00
KONSTKNEKT
290,På årets konsert blir det ulike ensembler med musikk av både
kjente, kjære komponister som Beethoven og Strauss, men
også av mindre kjente som Crusell og Leberl.
Falkbergetsalen, Storstuggu kl. 14:00-15:00
STORVEIS UNDERVEIS
120 / 200,Kulturskolebarn fra regionen skal samarbeide om en liten
forestilling med sang, musikk og dans, forent av Berit Værnes
Cardas’ glødende engasjement og rike skaperevne.
Røros kirke kl. 18:00-19:15
KAVLIKONSERT
395 / 295,På Kavlikonserten dykker vi ned i musikk fra Mozart til Dutilleux,
og kan bade i romantikk fra Schumann og Mahler.

Røros kirke kl. 21:00-22:15
POPULÆRKONSERT
495 / 440,Den folkekjære artisten Ingebjørg Bratland får med seg flere
festspillmusikere i møter mellom folketoner, viser og pop.
Røros kirke kl. 23:00-00:00
NATTKONSERT
255,«Goldberg-variasjonene», eller «Aria med forskjellige forandringer»,
som Bach selv kalte verket er et fantastisk klaververk som til
fulle viser Bach sitt geni.

Lørdag
Flere steder oppmøte ... kl. 11:00-13:40
KAMMERSKOMMERS
395 / 295,Fire korte, intime konserter i hver sine lokaler, med hyggelig
publikumsvandring imellom.
Røros kirke kl. 18:00-19:15
KØLFOGDEN
395 / 295,Få med deg dette persondramaet fra Falkbergets verden. En
nyskrevet kammeropera om det intense forholdet mellom to
sterke skikkelser.
Sangerhuset kl. 21:00-?
PUB
225,Godstemte folketoner, jodling, humor, strupesang og funky
rytmer.
Kapellet kl. 23:00-23:45
LATE NIGHT YOGA
200,Her blir det lavterskel yoga med klassisk musikk. Vi rydder
kapellet for stoler og legger yogamatter på gulvet.

Søndag
Falkbergetsalen, Storstuggu kl. 09:00-10:15
SOLRENNINGSKONSERT
245,Vertavo spiller Haydn og tubatalentet August Schieldrop
spiller Rachmaninov. I tillegg kommer de flotte blåserne fra
Konstknekt.
Røros kirke kl. 10:00
FESTSPILLGUDSTJENESTE
Fri entré
Vinterfestspillgudstjeneste i Røros kirke. Festivalartister vil
bidra med musikalske innslag.
Røros kirke kl. 12:00-13:30
AVSLUTNINGSKONSERT
395 / 295,På Avslutningskonserten danner Konstknekt et kammerorkester, så vi kan nyte en klaverkonsert av Mozart og den
morsomme dobbeltkonserten «Moz-art a la Haydn» av
Schnittke.

