
Pressemelding fra Via Vitae 

Konsert lørdag 1. februar kl. 19:30 i Biskopshavn kirke. 

Velkommen til konsert med norgeskoret Via Vitae og Biskopshavn ungdomskor i 

Biskopshavn kirke! For litt over et år siden besøkte Via Vitae Biskopshavn og hadde blant 

annet et lite musikalsk samarbeid med Biskopshavn ungdomskor på søndagens gudstjeneste. 

Dette ga mersmak for begge kor, og i år har vi derfor gleden av å kunne presentere en full 

samarbeidskonsert mellom Via Vitae og Biskopshavn ungdomskor lørdag 1. februar i 

Biskopshavn kirke. Korene vil synge noe repertoar hver for seg og noe felles, og du vil bl.a. få 

høre musikk av komponister som Frode Fjellheim, Edvard Grieg, Eric Whitacre, Cyrillus 

Kreek, John Tavener og Stephen Paulus. Vel møtt! 

 

Biskopshavn ungdomskor er et godt ungdomskor bestående av ungdommer fra 7. trinn og 

oppover som øver sammen hver onsdag under ledelse av dirigent Tonje Eriksen. Koret er en 

del av korskolen i Biskopshavn menighet.  

 

Via Vitae er et allsidig a cappellakor med dyktige sangere fra hele landet i alderen 18 – 36 år. 

De samles ca. fem ganger i året og holder konserter rundt omkring i Norge og utlandet. Koret 

ledes vanligvis av korets grunnlegger og dirigent, Lars Kristian Håkestad Eliassen, men denne 

gangen har vi gleden av å ha med oss tidligere kormedlem Andreas Stensholt som 

vikardirigent.  

 

Billettpriser: 200,- (ordinær) og 100,- (barn og studenter). Billetter selges i døren.  

Korets CD «Himmeldraumen» fra 2017, og live-CDen «Via Vitae – Livets vei» vil være for 

salg etter konsertene. 

Via Vitae deltar også på gudstjenesten i Biskopshavn kirke søndag 2. februar kl. 11:00.   

___________________________________________________________________________ 

Presseinformasjon: Presseakkreditering gir gratis inngang til konserten. 

Pressefoto: Se vedlagte bilder. Se også www.viavitae.no samt våre profiler på YouTube, 

Facebook, Instagram og Twitter: @viavitaechoir 

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1070015923348334/ 

http://www.viavitae.no/
https://www.facebook.com/events/1070015923348334/


Kontaktpersoner: 

Prosjektleder: Hanne Hodne Austheim, tlf: 92450020, e-post: hanne.austheim@gmail.com  

Dirigent: Andreas Stensholt, tlf: 926 44 625, e-post: maestrostensholt@gmail.com 


