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Gi din støtte til et flygel i Haugerud kirke

Østre Aker og Haugerud menighet
Besøksadresse: Haugerudsenteret 47, 0673 Oslo
Telefon: 23 62 97 40
E-post: post.oah.oslo@kirken.no
Bankgiro: 1503.19.33460. VIPPS: 11565
Nettsider: www.kirken.no/oah

Flygelaksjonsuke 5.–9. februar 2017
Et Bechstein-flygel, tilsvarende det man søker å skaffe til Haugerud kirke, er
stilt til disposisjon av Hellstrøm Flygel & Piano AS for de tre konsertene denne
uken. Da kan du selv høre hvilke muligheter flygelet gir – på sitt rette sted.

Søndag 5. februar 2017 kl. 19 i Haugerud kirke
Tord Gustavsen og Tore Brunborg
har gitt mange duo-konserter
i Norge, Tyskland og Østerrike.
Gustavsen er en svært etterspurt
improviserende pianist og har
komponert musikk til flere av
Kirkelig kulturverksteds utgivelser.
Brunborg er jazzmusiker (saxofon)
og komponist og ble tildelt norsk
jazzlivs høyeste utmerkelse, Buddyprisen, for 2012. Billetter 200/150/
ungdom og studenter gratis.
Tord Gustavsen

Onsdag 8. februar 2017 kl. 19 i Haugerud kirke

Koriander
Nerina Weiss

Daina Molvika

Konsert med det prisbelønnede damekoret
Koriander fra Hellerud. Koret vant gull i sin klasse ved den internasjonale korfestivalen i Venezia
våren 2016!
Denne kvelden får vi også høre Nerina Weiss, cello,
og Daina Molvika, flygel.
Billetter 200/150/ungdom og studenter gratis.

Ved å støtte aksjonen for nytt flygel i Haugerud kirke kan du få gratis billett(er) til alle konsertene i denne brosjyren med profesjonelle musikere og sangere innenfor ulike sjangere. Se mer om dette på siste side.

Torsdag 9. februar 2017 kl. 19 i Haugerud kirke
Sopranen Gjøril Songvoll med
Ieva Berzina ved flygelet.
Dessuten lokale kor fra Haugerud:
Alna Vocalis og Charlie’s Vocal
Combo.
Billetter 150/100/ungdom og
studenter gratis.
Ieva Berzina

Gjøril Songvoll

Våren 2017 i Østre Aker kirke
I tillegg er det konserter i Østre Aker
kirke senere utover våren 2017. Billetter ved inngangen 200/150/ungdom
og studenter gratis.

Fredag 31. mars 2017 kl. 19
Minsk kammerorkester og studenter fra Norges Musikkhøgskole
med bl.a. urfremføring av musikk
av Kjell Mørk Karlsen i anledning
hans 70-årsdag.

Søndag 23. april 2017 kl. 19
Helene Liepelt med band fremfører
nordnorsk folkemusikk.

Søndag 14. mai 2017 kl. 19
Kristin Skaare med band.

Minsk kammerorkester
Helene Liepelt

Kristin Skaare

Haugerud kirke trenger et godt flygel til sine mange musikalske aktiviteter. Enkeltpersoner og bedrifter i Østre Aker og Haugerud sokn inviteres
til å gi et bidrag til formålet.

Målet for innsamlingen er et
Bechstein-flygel til 322 500 kr.
Gi 300 kr – og du får en gratisbillett til en av de
mange konsertene i Østre Aker kirke og
Haugerud kirke våren 2017, se sidene
foran.
Gi 600 kr – og du får to
gratisbilletter. Dessuten
får du en brukt piano/
flygelhammer som bevis
på din gave (hentes på
menighetskontoret).
Gi 1000 kr eller mer –
og du får tre gratisbilletter. Dessuten får du en
brukt piano/flygeltangent som bevis på din gave
(hentes på menighetskontoret).

Du betaler inn til Østre Aker og Haugerud menighet
bankgiro 1503.19.33460 eller VIPPS 11565 og merker det Flygelaksjonen.
Ønsker du gratisbilletter, må du oppgi navn og adresse.
Skattefradrag gis for gave på minst 500 kr. Ønsker du fradrag, må du
også oppgi navn og adresse.

For mer informasjon følg med på Østre Aker og Haugerud menighets nettsider www.kirken.no/oah.

