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

Vi takker alle medvirkende, 
sponsorer og vårt trofaste 

publikum for all støtte til 
Vinterkonserten 2018!

Vinterkonsert
i Holmen kirke

ONSDAG 14. FEBRUAR 2018
DØRENE ÅPNES kl 19.00 - KONSERTEN STARTER kl 19.30

Sponsorer:

Trykkeri: Media
sponsor:

BILLETTER:
Ordinær pris: kr 300,   //   Med Budstikkakortet: kr 250,

Forhåndssalg: tlf 909 24 602 
Betales til: 1503.43.09512   //   VIPPS til 71590

VALENTINE’S DAY:

«LOVE IS IN 
THE AIR»



For femte år på rad arrangerer Nesbru Rotary Klubb sin Vinterkonsert i 
Holmen kirke – denne gang under temaet «Love is in the air».

MEDVIRKENDE:
JACOB CONRADI (OGSÅ KONFERANSIER)
Jacob 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.

INGER S. FARSTAD (SOPRAN)
Vokalfaglig utdannelse fra Rogaland Musikkonservatorium. Foruten å synge, 
er hun kordirigent for Asker Mannskor og instruktør i Asker skolekorps. Har 
tidligere jobbet som sanger og danser i musicaloppsettinger ved Rogaland 
teater.

NILS NILSEN (TENOR)
I mars 2012 hadde tenoren Nils Nilsen sin debut i Lincoln Center’s Avery 
Fisher Hall, New York. Han har vært med i en rekke oppsetninger, opptrådd 
med flere orkestre og sunget på en rekke konserter i Norge, Europa og Nord 
Amerika. Han har master fra Manhattan School of Music i New York.

KIM WIGAARD JOHANSEN (BARYTON)
Kim er utdannet operasanger/musikal sanger fra Norges Musikkhøgskole/
Kunsthøgskolen i Oslo (BM) og Manhattan School of Music i New York (MM,
PS). Han er freelancer innenfor showbiz på diverse internasjonale scener, og 
er recording artist og låtskriver. 

GRUPPEN «FIVE SHADES OF SAX»
Et unikt orkester, full saxerekke med komp er ikke hverdagskost! Orkesteret 
spiller melodier som alle som har levd en stund kjenner; kremen av 
de evigunge melodiene fra the «Great American Songbook». Flott 
og melodiøs musikk som også vil falle i smak hos personer som 
tror de ikke liker jazz.
STEINAR TAMSFOSS, LARS FUGLESANG altsaksofon, OLAF 
BOBERG, ROAR GJELSNES tenorsaksofon, BJØRN PETERSEN 
barytonsaksofon, LARS ERIK FURU piano, HARALD SKOGLI bass og 
JENS IVAR DAGESTAD trommer.

MARILYN BRATTSKAR (FLYGEL/ORGEL)
Musikalsk ledelse er ved Marilyn Brattskar. Hun er organist og korleder i 
Holmen Kirke. Marilyn Brattskar har Doctor of Musical Arts fra The Catholic 
University of America der hun fikk Benjamin T. Rome prisen. Hun har spilt 
orgelkonserter i blant annet Washington National Cathedral og The Kennedy 
Center i Washington D.C., St. Patricks Cathedral (NYC) og Oslo- og Tønsberg 
domkirkene. Marilyn arrangerer og komponerer musikk.


