Fagdag for kirkemusikere
2022
Torsdag 20. januar 2022
Gand kirke, Sandnes

Tysk og engelsk kirkemusikktradisjon
På fagdagen i januar vil vi fordype oss i den tyske og engelske gudstjenestemusikken. Vi har invitert
Torkild Baden som nylig har gitt ut boken «Bach og hans orgelunivers». Han vil ha foredrag om Bachs
frodige liv og musikk, med vekt på orgel og fellessang og det nære slektskapet mellom noen av
salmene i vår salmebok og Bachs koralforspill. Vi skal også, med god hjelp av Timothy Miller og
Arnfinn Tobiassen, løfte fram den engelske tradisjonen, med de ulike gudstjenestene, orgel- og
kormusikken og de engelske hymnene i vår salmebok. Det blir både orgelmusikk og salmesang denne
dagen. På slutten av dagen bruker vi tid på TONO, rapportering og retningslinjer og betaling rundt
streaming.

PROGRAM
09.30 ankomst, kaffe/te
10.00 Berikelse med Bach - orglet i gudstjenesten

Torkild Baden

12.00 Lunsj
12.45 Britisk orgelmusikk

Timothy Miller

13.00 Britisk liturgisk orgelmusikk

Timothy Miller

Pause
14.00 De engelske salmene i salmeboken

Arnfinn Tobiassen

14.30 TONO - rapportering, rutiner og regler

Geir Munthe-Kaas

Tidene kan avvike noe.

Mer om bidragsytere, pris og påmelding på andre side.
Arrangør: Ressursgruppen for kirkemusikk i Stavanger bispedømme

Bidragsytere
Torkild Baden
har vært kirkemusiker, musikkritiker i NRK, Vårt Land og Dagbladet, redaktør av
Norsk kirkemusikk og har utgitt en rekke bøker om kulturelle emner. Fra sin nye
bok Bach og hans orgelunivers (Lyche musikkforlag) formidler Torkil Baden i
musikk, tekst og bilder den allsidige Bach og hans familie. Mange av orgelverkene
er knyttet til salmer vi finner i Norsk salmebok, og Bach belyser teksten med
slående musikalske virkemidler. Forfatterens anliggende er at den norske, verbale
gudstjenesten må åpnes mer for vår rike musikktradisjon.

Timothy Miller
er fra England, men har virket i Norge siden slutten av 80-tallet. Han er kantor og
komponist med en stor produksjon. Miller har skrevet spesielt mye for orgel, men
også rikelig med kor- og kammermusikk. Miller var i mange år lærer ved
Universitetet i Stavanger, Institutt for Musikk og Dans (tidl. Rogaland
Musikkonservatorium).

Arnfinn Tobiassen
er kantor i Olavskirken på Avaldsnes. Han har studert ved Royal Academy of
Music i London. Tobiassen har vært leder for Norsk orgelfestival og er mye
brukt konsertorganist, både i kirkene på Karmøy og andre steder i Norge.

Geir Munthe-Kaas
er utdannet kirkemusiker fra Rogaland Musikkonservatorium og har siden 2012
vært kantor i Sola kirke. I tillegg har han en liten redaktørstilling i Cantando
Musikkforlag og er dirigent for Blandakoret Frøysang (Bryne). Fra 2002 til 2012 var
Munthe-Kaas salgssjef i Cantando Musikkforlag, og fra 1983-2002 kantor i Ålgård
(med Gjesdal, Oltedal og Dirdal).

PRAKTISK INFO
PRIS:

Deltakeravgift på kr 400,-

PÅMELDING:

Det blir via Checkin. Link til PÅMELDING
Dere må legge inn fakturaadresse til arbeidsgiver.
(Se mer informasjon i mailen.)

FRIST:

Innen mandag 17. jan kl 12.00.

