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Holmen kirke i vinterskrud. Takk til Holmen kirkes Menighetsråd for lån av foto.

Overskuddet går i sin helhet til Rotarys globale 
vaksinasjonsprosjekt «End Polio Now».

Vi takker alle medvirkende, sponsorer og vårt trofaste publikum 
for all støtte til Vinterkonserten 2020!

ONSDAG 5. FEBRUAR 2020
DØRENE ÅPNES KL. 19.00 - KONSERTEN STARTER KL. 19.30

Sponsorer:

Trykkeri: Mediasponsor:

BILLETTER:
Ordinær pris: kr 375,-
Med Budstikkakortet: kr 300,-
Forhåndssalg: tlf. 450 66 432
Betales til: 1503.43.09512   
eller VIPPS til 71590

VINTERKONSERTEN
I HOLMEN KIRKE

Det er 7 året på rad at Nesbru Rotary Klubb arrangerer  
Vinterkonsert i Holmen kirke

MEDVIRKENDE:
NILS GEORG HAUGLAND NILSEN (TENOR)
Nok en gang deltar Nils Georg på Vinterkonserten. Han er spesialist innen «popopera»-
genren, der artister som Josh Groban og Andrea Bocelli er blant superstjernene. Les mer 
på: www.nilsnilsentenor.com

SUSANNE HVINDEN HALS (SOPRAN)
Susanne Hvinden Hals, kommer fra Oslo. I 2018 avsluttet hun mastergraden sin i 
København på det kongelige danske musikkonservatorium. Hun er freelance sanger 
og synger konserter i Norge og i utlandet. Hun har vært solist med flere orkestre 
blandt annet på Carmina Burana med Oslo oratoriekor, sølvguttene og drammen 
symfoniorkester. Susanne sang i sommer rollen «Servilla» fra Mozart La clamenza 
di Tito på Den norske opera og var solist under kammermusikkfestivalen « malaga 
clasica» i Spania. 

KATHRINE HVINDEN HALS (FIOLIN) 
Kathrine Hvinden Hals er en klassisk fiolinist med utdannelse fra Barratt Dues 
Musikkinstitutt i Oslo og mastergrad fra Royal College of Music i London. Kathrine har 
gjort seg bemerket som vinner av nasjonale konkurranser og prisvinner. Hun har også 
deltatt og undervist på både norske og utenlandske musikkfestivaler og kurs. Ved siden 
av sin klassiske utdannelse opptrer hun stadig på offentlige og private arrangementer 
sammen med kjente popsangere, Jazzmusikere og DJ´er.

CHRISTIAN HEGGEN (PIANO)
Christian er utdannet siviløkonom og informatikker, men med et hjerte i musikken.
Christian har brukt musikken mye til frivillig engasjement gjennom kirken, og har 
spillt på alt fra lokale gudstjenester, til nasjonale arrangementer. Med en forkjærlighet 
for det akustiske har han vært med i flere akustiske duoer. Christian har også et eget 
studio hvor han komponerer og produserer sin egen musikk.

JACOB CONRADI (KONFERANSIER OG SANG)
Jacob Conradi arbeider til daglig som organisasjonssjef i Kreftforeningen, og musikken 
er en integrert del av hans liv både i og utenfor jobb. Han synger fast i vokalbandet Rolls 
Voice (a sound investment) som synger alt fra Bellmann til 80-talls technomusikk. Jacob 
har selv hatt flere Elvis tribute konserter med fulle hus i både kirker og på en jazzklubb i 
Asker. I tillegg synger han viser og annet så ofte han får anledning.

SEBASTIAN EGEBAKKEN SVENØY (PIANO)
Sebastian (15) bor i Oslo. Han går i musikk-klassen ved Majorstua Skole som er en 
spesialklasse for musikk-talenter i Oslo, opprettet av Barratt Dues musikkinstitutt. 
Han er også med i talentutviklingsprosjektet ved Norges Musikkhøgskole hvor 
han blir undervist av professor og pianist Einar Henning Smebye. Sebastian har 
vunnet mange musikkpriser i løpet av de siste 5 årene, og våren 2019 ble han nr. 3 
i nordisk juniormesterskap for klaver i Sverige.

MARILYN BRATTSKAR (PIANO/ORGEL/FLYGEL)
Marilyn Brattskar har doktorgrad i musikk. Hun har holdt orgel konserter i bl.a. Kennedy 
Center, Washington National Cathedral, St. Patricks Cathedral og i flere katedraler i 
Norge. Hun har også undervist ved flere institusjoner i Norge og USA inkludert New York 
University. Hun spiller ved Nidarosdomens Guttekor og Arve Tellefsen. Som komponist 
har hun fått flere bestillingsverk fra Augsburg Publishing House i USA. Er for tiden Musical 
Assistant for Spiritual Life på Kirkens Verdensråd i Genève. 


