
2021 

GJØVIK  KIRKE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SOMMER- 

     LØRDAG 
 

 

 

 

 

 

 

     



19. juni 

    Paul Robert Wilmot, orgel 

  

 

26. juni 

Roar Engelberg, panfløyte 

Vidar Fredheim, orgel/klavér 

 

 

3. juli 

Mons Michael Thommessen, fiolin 

Paul Wilmot, klavér 

 

 

10. juli 

   Marcus André Berg, orgel 

 

 

17. juli 

Maria Karpinets, obo 

  Paul Wilmot, klavér 

 

 

24. juli 

Christian Grøvlen, klavér 

 

 

31. august 

  Anders Eidsten Dahl, orgel 

 

 

7. august 

Marianne Bye Granheim, mezzosopran 

Paul Wilmot, klavér 



 

Velkommen  

til  

«Sommerlørdag»  

i  

Gjøvik kirke 
 

 

 

 

 

19. juni 

Paul Robert Wilmot 

vokste opp i Sør England og 

California. Han er utdannet ved 

University College, Oxford, hvor han 

var organiststipendiat. Der studerte han 

orgel med den verdenskjente 

konsertorganisten professor David 

Sanger.  

 

Etter fullført Mastergrad arbeidet Paul 

for forlagsprosjektet Clay Sanskrit 

Library. I 2007 flyttet han til 

Mauritius, hvor han ble ansatt som 

musikklektor i piano og orgel ved Le 

Conservatoire National de Musique François Mitterrand og senere repetitør og 

redaktør for Opera Mauritius.  

 

I august 2011 ble han ansatt som kantor på Vega i Nordland. Siden 2014 har 

han bodd på Lillehammer. I løpet av de senere år har han blant annet 

samarbeidet med BBC Singers og Trondheimsolistene; og hatt solokonserter i 

Kristiansand og Oslo domkirker. Våren 2021 ble han ansatt som kantor i 

Gjøvik kirke. 

Foto: privat 



 

 

26. juni  

Roar Engelberg  
er fra Romedal i Hedmark og begynte å 
spille panfløyte allerede i 12 års 
alderen. Han utviklet seg snart til å 
bli landets ledende panfløytist.  
 
Som den første profesjonelle utøver i 
Skandinavia har han utviklet 
panfløyten til å bli et fullverdig 
soloinstrument. Han har opptrådt i en 
mengde musikalske sammenhenger og 
har holdt konserter med populær- og 
kammermusikk, tradisjonell 
panfløytemusikk fra Romania og Sør-
Amerika, samt vært solist med en 
rekke symfoniorkestre. 
I 1989 avsluttet han som den første i 
Vest-Europa soliststudiet på panfløyte 

ved Amsterdaamse Hoeghschoole für die Kunsten, hvor han fikk høyeste 
oppnåelige karakter. 
 
Han har blitt kjent for et bredt publikum gjennom en rekke radio- og TV-
opptredener og har gitt ut 18 soloalbum. 
 
Han har turnert landet rundt flere ganger med bl.a. Stein-Erik Olsen, Iver 
Kleive, Sondre Bratland, Anita Skorgan, Elisabeth Andreasson,  
Lars Klevstand, Guri Schanke, Øystein Wiik, Åsne Søreide, Stefan Bucurs 
Ensemble, Balkansamblet og sitt eget orkester: Primas – og har også holdt 
konserter i Sverige, Danmark, Færøyene, Finland, Tyskland, Østerrike, 
Nederland, Belgia, Romania, USA, Korea India og Japan. 
 
Han ble i 2007 utnevnt til ridder; "Meritul cultural in grad de Cavaler", av 
den rumenske presidenten for sitt arbeid med landets folkemusikk. 
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Vidar Fredheim fikk sin første 

orgelundervisning hos organist Carl-

Trond Nedberg i Narvik. Han studerte 

videre ved Norges Musikkhøgskole i 

Oslo hvor han tok eksamen i 

kirkemusikk. Her studerte han orgelspill 

med professor Søren Gangfløt og 

domorganist Rolf Karlsen, og klaver 

med Hanna Marie Weydahl.  

 

Etter endt studium arbeidet han som kantor i Bygdøy kirke og 

Ullern kirke i Oslo, og lengre vikariater i Oslo domkirke. Etter 

noen år som kirkemusiker i Nordre Land, ble han i 2011 ansatt som kantor i 

Gjøvik kirke.  

 

Fredheim er ofte benyttet som akkompagnatør for ensembler, kor og solister, 

og har medvirket ved konserter i inn- og utland. Han har også vært fast 

tilknyttet fagtidsskriftet Norsk Kirkemusikk som noteanmelder. 

 

 

3. juli 

Mons Michael Thommessen  

kommer fra Lillehammer og er utdannet 

ved Norges Musikkhøgskole, Universität 

Mozarteum Salzburg og Barratt Due 

musikkinstitutt. Med base i Oslo opptrer 

han regelmessig på konserter i 

østlandsområdet både som solist og i 

ensemble. Som solist har han opptrådt 

med blant annet Trondheimssolistene, 

Lillehammer Symfoniorkester og 

ensemblet Mjøsmusikk. Mons Michael har 

også medvirket på flere festivaler, 

hvoriblant Hemsingfestivalen og 

Gudbrandsdalen musikkfest. I tillegg er 

han medlem av Lillehammer trio. Mons 

Michael er aktiv orkestermusiker og 

vikarierer jevnlig i Oslo Filharmoniske 

Orkester. Han har mottatt flere 

utmerkelser, hvoriblant Norsk Tipping og 

Norsk Kulturskoleråds 

Foto: privat 
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«Drømmestipendet», Rikskonsertenes og Arve Tellefsens «Arvefølgeprisen», 

«DnB NOR Innlandets kulturpris» og «Lillehammer kommunes kulturpris». 

 

Paul Wilmot akkompagnerer. 

 

 

10. juli 

Marcus André Berg fullførte 

kandidatstudiet i kirkemusikk med 

fordypning i orgelspill ved Norges 

musikkhøgskole i 2011. I 2013 

bestod han mastergradstudiet i 

utøvende orgel ved samme 

institusjon.  

 

I sitt masterprosjekt tok han for 

seg den franskromantiske 

orgelsymfonien med musikk av 

Franck, Widor, Vierne og Dupré. 

Ved musikkhøgskolen hadde han 

Bjørn Boysen, Harald Herresthal, Jon Laukvik og Terje Winge som veiledere i 

orgelspill og Inger-Lise Ulsrud som lærer i orgelimprovisasjon. 

 

Berg er også komponist og har studert komposisjon med Trond Kverno og 

Olav Anton Thommessen. Våren 2014 vant han 1. pris i 

komponistkonkurransen «International Edvard Grieg Competition for 

Composers», hvor oppgaven gikk ut på å skrive et variasjonsverk for orgel 

over et tema av Grieg. 

 

I 2015 ble Berg engasjert som domkantor i Oslo domkirke. I tillegg har han 

siden 2013 jobbet som kantor i Vålerenga kirke. Berg underviser i orgel på 

talentutviklingsprogrammet ved Norges musikkhøgskole. Han blir ofte brukt 

som akkompagnatør og har samarbeidet med mange kor, sangere og 

instrumentalister i Oslo og omegn.  

 

Han holder jevnlig solokonserter i Oslo Domkirke, og har også vært 

gjesteorganist iblant annet Stavanger konserthus, Bergen domkirke og Vor 

Frelsers kirke i København. I 2016 utgav han albumet «At midnight hour» 

sammen med mezzosopranen Amelie Aldner. 
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17. juli 

Maria Karpinets har sin 

utdannelse fra Toneheim 

Folkehøgskole, Hamar og 

Norges Musikkhøgskole i Oslo. 

Hun tok videre mastergrads-

eksamen ved Griegakademiet i 

Bergen og diplomeksamen ved 

Universitetet i Stavanger. 

 

Maria har studert obo med 

professor Erik Niord Larsen og 

oboist og engelsk hornist i Oslo 

Filharmonisk orkester Matz 

Pettersen. Hun har også deltatt 

på en rekke mesterklasser med 

ulike lærere – bl a David Friedemann Strunck og Yudi Mora. 

 

Hun har også deltatt på en rekke konkurranser der hun har vunnet flere 

førstepriser. 2019 vant hun «Grand Prize Virtuoso – Spesialpris» på 

Internasjonal Musikkonkurranse i Brussel, og i 2016 fikk hun førstepris i 

tilsvarende konkurranse i London. 

 

Maria har vært solist med flere ledende orkestre, og er fast vikar i de fleste av 

våre profesjonelle symfoniorkestre. Hun har vært lærer ved Stavanger 

Kulturskole og Kolibri Musikkakademi, samme sted. Hun arbeider i dag ved 

kulturskolen i Ringebu. 

 

 

 

24. juli 

Christian Hundsnes Grøvlen er norsk klassisk pianist og komponist, og 
direktør for KODE komponisthjemmene fra Bergen. Han er utdannet 
ved Norges musikkhøgskole, Universität für Musik und darstellende Kunst 
i Wien og ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.  
 
Christian Grøvlen er født og oppvokst i Bergen. Han begynte å spille klaver 
som 5-åring på Marianne Musikkskole. Da han var 13 år ble han elev ved 
det nyoppstartede talentutviklingsprogrammet Unge Musikere ved 

Foto: privat 



Griegakademiet i Bergen. Han 
var elev der frem til 2009, da 
han startet å studere 
ved Norges musikkhøgskole.  
 
Han har vunnet førstepris 
i Ungdommens 
Musikkmesterskap tre ganger, 
som solist i 2005 og både som 
solist og kammermusiker i 
2007.  
 
Han var solist med Bergen 
Filharmoniske Orkester første 
gang som 17-åring under De 
Unges Konsert, hvor han også 
vant publikumsprisen. I mai 

2015 debuterte han i Universitetets Aula i Oslo og i juni samme år 
ved Festspillene i Bergen.  
 
Han har medvirket på flere festivaler i Norge, blant annet Oslo 
Kammermusikkfestival, Vinterfestspillene på Røros, Sunnmøre 
Kammermusikkfestival. I juni 2016 ble han tildelt Robert Levins 
Pianistpris i Oslo.  
 
Grøvlen debuterte høsten 2017 fra Solistklassen ved Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. Samme år utkom hans første innspilling "Bach - 
Inside Polyphony" på 2L til strålende kritikker, og hans andre utgivelse 
«Eventyr» utkom i mars i år. Han debuterte med Kringkastingsorkesteret i 
2019 og i Den Norske Opera med deres orkester i 2020.  
 
 

31. august  

Anders Eidsten Dahl er utdannet kantor ved Norges musikkhøgskole i 
Oslo og har diplomeksamen i solistisk orgelspill fra samme sted. Etter 
videre studier ved solistklassen ved Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium i København, gjennomførte han debutkonserter i 
København og Oslo. Han har blant annet studert orgel med professor Terje 
Winge, domorganist Kåre Nordstoga, og senere studier ved 

Foto: privat 
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Musikkonservatoriet i København, hvor han gjennomførte et to års 
studie under Hans Fagius.  

Under sitt opphold i København spesialiserte Dahl seg innen 
soloopptredener. Dahls repertoar spenner vidt, og han er kjent for å 
elegant balansere mellom barokk og moderne musikk med vekt på J. S. 
Bach og orgelmusikk fra den romantiske perioden.  

Siden 2001 har Anders 
Eidsten Dahl, i tillegg til en 
rekke andre prosjekter, 
også vært ansatt som kantor 
i Bragernes Kirke i 
Drammen, og han er også 
kunstnerisk- og 
administrativ leder av 
kirkens serie med 
orgelkonserter. 

I tillegg til stillingen som 
førsteamanuensis i orgel ved 
Norges musikkhøgskole 
holder han jevnlig 
solokonserter og er aktiv 
som kammermusiker. Dahl 
har kontrakt med det norske plateselskapet LAWO Classics, og har utgitt 
en rekke kritikerroste plater som solist og kammermusiker. Han er 
medlem av Norsk orgelkonsulentforening og har de siste årene vært 
benyttet som konsulent på en rekke orgelprosjekter. 
 
 
 

7. august 

Marianne Bye Granheim (alt/mezzosopran) har gjennom studieårene bygget 

seg opp et solid marked innenfor klassisk musikk og visetradisjon. Hun brukes 

jevnlig som alt-solist i kirkemusikalske verker, synger solo- og 

kammerkonserter og arbeider med ensemblesang på toppnivå.  

Marianne har bestilt og urfremført flere verker av norske komponister, spilt inn 

én CD og medvirket på flere. Hun har selv produsert flere konserter og turneer 

i samarbeid med mindre ensembler, og har konsertert landet rundt.  
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Som visesanger arbeider Marianne tett med profilerte musikere som blant 

andre Henning Sommerro og Sigmund Groven. Hun er også aktuell med duoen 

Bye & Spikkeland sammen med pianist, sanger og låtskriver Maria Gilberg 

Spikkeland. 

Marianne har lang 

undervisningserfaring både med egne 

privatelever og med undervisning ved 

ulike kulturskoler. Sangelevene har 

vært i aldersgruppen 6 til 65 år og på 

forskjellig nivå. Både individuell 

undervisning og i grupper. Hun har 

god evne til å motivere den enkelte 

elev og tilpasser undervisningen etter 

nivå.  

 

Marianne arbeider med et bredt 

repertoar som strekker seg fra sen 

middelalder og frem til ny musikk. 

Hun har spesielt bred solisterfaring 

innenfor kirkemusikk og er jevnlig 

engasjert som alt-solist innenfor denne genren, hvor hun har sunget de fleste 

standardverkene som oppføres på nasjonal basis.  

Hun har gjestet flere norske orkestre og vært solist med en rekke kor. Som 

aktiv kammermusiker blir hun jevnlig engasjert til konserter i hele Norge i 

samarbeid med forskjellige musikere. Marianne har bestilt og urfremført flere 

verk, og er stadig aktuell med nye prosjekter.  

 

Som barnebarn av Erik Bye er Marianne vokst opp i en sterk visetradisjon. 

Hun har lang erfaring med viseformidling og har samarbeidet med flere av 

Norges mest kjente viseprofiler.  

I tillegg til jevnlig konsertering med Henning Sommerro og Sigmund Groven 

har hun duoen Bye & Spikkeland sammen med pianist Maria Spikkeland. 

Duoen har hittil hatt over hundre konserter landet rundt med et repertoar som 

beveger seg i grenseland mellom vise og romanse. I 2021 har Marianne, 

Sigmund Groven og Henning Sommerro flere konserter med Erik Byes tekster 

og musikk av Groven og Sommerro.  

Paul Wilmot akkompagnerer. 
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konsertene begynner kl 12:00  

og varer ca 30 minutter 

 

 

 

Gjøvik menighetsråd er arrangør 

 

 

 

- støttet av - 

Gjøvik kommune 

Hamar Bispedømme 

Norsk Kulturråd 

 

 

 

Gratis adgang 

med mulighet for å gi en frivillig gave 

ved utgangen 

 

 

 

 

 

 

TAKK for at du kom på konserten 

*-* 
 



 
 

 

                       


