
Til dere som skal gifte dere! 

 

Orientering om musikk ved vielser i kirkene i Bergen 

 

- Gratulere med valget om å inngå ekteskap, og med å gjøre dette i kirken! 

 

- Organistene/kantorene som jobber i kirken vil bidra til å gjøre vielsen til en god 

opplevelse/stund. Noen ønsker en høytidelig og pompøs seremoni, andre går for en enklere 

og roligere seremoni. Kirkerommet og kirkens instrumenter gir gode muligheter for å sette 

ulikt preg på seremoniene, og likevel at det passer flott nettopp i kirken. 

 

- Bryllupsmusikk: Orgelet er kirkens hovedinstrument. Det finnes mye flott og forskjellig 

musikk som passer for orgelet enten alene eller i samspill med for eksempel trompet. Se 

listen over forslag til bryllupsmusikk. Har dere ønske om annen musikk, kan dere ta kontakt 

med den organisten/kantoren som skal spille i vielsen for å diskutere dette. Men det kan 

være greit å ha i bakhodet at ikke all musikk lar seg realisere like godt på et orgel… 

Organist/kantor kan også hjelpe til med å velge passende musikk til anledningen med tanke 

på hva som passer godt til kirkens instrument. 

 

- Solistinnslag : Dette er ikke nødvendig, men noen ønsker solistinnslag i sin vielse. Enten man 

har dyktige amatørmusikere/sangere i familie/vennekrets, eller man leier inn en profesjonell 

sanger eller musiker.  Kantor kan evt. formidle kontakt med aktuelle solister. Kantor kan 

gjerne akkompagnere solister, men det er viktig at det blir tatt kontakt tidlig, både pga. 

ferieavvikling og for å få avklart øvingsbehov. Dersom ikke kantor har noter på den aktuelle 

sangen, må brudeparet/solist komme med en note i riktig toneart i god tid i forveien. Kantor 

kan også spille et stykke enten på orgel eller piano/flygel som vedkommende har i sitt 

repertoar.  

 

Det kan være greit å tenke på følgende ved valg av solistinnslag: 

o En vielse varer i ca. 30 minutter. Dvs. at det kan være rom for 1-2 solistinnslag 

o  Tenk musikk/sanger som passer til anledningen og rommet. Noe musikk passer best i 

vielsesseremonien i kirken, og noe passer best på festen etterpå 

o Det bør være rutinerte solister som behersker situasjonen, og som klarer seg med en 

øvelse sammen med kantor 

 

- Vi ønsker å bidra til at seremonien blir ekte, naturlig og nær. Levende musikk gir et mer 

personlig preg og en annen nærhet enn innspilt musikk. Det er derfor ikke ønskelig med bruk 

av cd i velser. Playback til solister bør kun være en nødløsning…  

- Program eller salmebøker: Det er ikke nødvendig å ha program i vielsen. Alle kirker har 

salmebøker som kan brukes til salmene/sangene. Mange velger likevel å ha program, og da 



er det viktig at alt som står der skal være godkjent av prest og organist/kantor, og at arbeidet 

med å lage og trykke programmet står brudeparet for selv. 

- Det er viktig å presisere at dette er generell informasjon for kirkene i Bergen. Det kan være 

lokale tradisjoner/varianter i enkelte kirker som kan avvike noe. I tillegg kan det være vikarer 

inne som ikke nødvendigvis har alle forslagene som er nevnt i sitt repertoar. 

- Frist for å melde inn musikkønsker (både bryllupsmarsjer og evt. solistinnslag): Senest 1 

måned før vielsen. Hvis det ikke har kommet inn ønsker, velger den enkelte kantor/organist 

innenfor sitt repertoar.   

- Ta gjerne direkte kontakt med organisten som skal spille! 

 

 

 

 

 

 


