
6. — 21. des 2020
Domkirkefestivalen



Velkommen til Domkirkefestivalen 2020  — vinterfestivalen i byens hjerte!
Domkirkefestivalen 2020 er slik du kjenner den. Mer enn noen gang trenger vi å 
søke sammen og dele håpet og forventningene som førjulstiden representerer. 

Alle billetter fås på www.domkirkefestivalen.no. Billetter kan også kjøpes 
gjennom TicketCo og Ticket-master. Tilsvarende finner du billetter til 
gratiskonsertene på universe.com. Vi gleder oss til å se deg!

 
 
 

Søndag 6. desember kl. 20.00

Händels Messias
Tønsberg domkor. Nivalis Barokk. Magnhild Korsvik, sopran. Marianne Bye 
Granheim, alt. Eirik Grøtvedt, tenor. Sakarias Fredriksen Tranvåg, bass. 
Nina T. Karlsen, dirigent. Arrangeres i samarbeid med Klingende kirkelandskap.
Billetter på TicketCo el. domkirkefestivalen.no: kr. 375,- / 275,- 

Søndag 13. desember kl. 18.00

Lucia
Tønsberg domkirkes jentekor. Strykere. Tonny Krokengen, tangenter. 
Charlotte Fongen, dirigent. 
Billetter på Ticketmaster el. domkirkefestivalen.no:  kr. 100,- / 50,- for barn

 
Onsdag 16. desember kl. 12.00

Orgelmatiné: Beethoven 250 år – Klaverkonsert nr. 3
I anledning 250 års jubileet for Ludwig van Beethovens fødsel, presenterer 
Domkirkefestivalen Klaverkonsert nr. 3 i C-moll i mesterlig samspill mellom 
klaver og orgel. Anastasiya Bazhenova, klaver. Espen Melbø, orgel.
Gratisbilletter på: universe.com el. domkirkefestivalen.no. Kollekt.

 



Torsdag 17. desember kl. 17.30 og 20.00

Stille natt Hellige natt
Den tradisjonsrike julekonserten med Alexander Rybak, Ingrid Berg Mehus, 
Maria Haukaas Mittet, Hans Marius Hoff Mittet og Rune Larsen.
Tove Kragset, tangenter. Bernt Rune Stray, gitarer.

Stille natt Hellige natt arrangeres i samarbeid med Strømmestiftelsen.
Billetter på Ticketmaster el. domkirkefestivalen.no: kr. 495,-

 
Fredag 18. desember kl. 18.00 (mulig ekstrakonsert kl 21.00)

Deilig er jorden
Rein Alexander og Anita Skorgan setter den rette julestemningen med en 
julekonsert som strekker seg fra klassiske juletoner til kjente og kjære norske 
julesanger. Petter Anthon Næss, tangenter. Marie Klåpbakken, fele og vokal.
Billetter på Ticketmaster el. domkirkefestivalen.no: kr. 510,-

 
Mandag 21. desember kl. 20.00

Fra mørke til lys
Sjøbodkoret under ledelse av Andreas Stensholt avslutter årets Domkirkefestival 
i det vi igjen går mot lysere tider. 

Billetter på TicketCo el. domkirkefestivalen.no: kr. 100,-
 
 

VIKTIG INFORMASJON OM ÅRETS FESTIVAL

Alle skal kjenne seg trygge på konsert i Tønsberg domkirke. Alle må bestille 
billett på forhånd, selv om konserten har gratis adgang. Når det er to konserter 
samme dag, tørkes alle berøringsflater av mellom konsertene. Antall konserter 
er færre enn vanlig, og de fleste konsertene er lokale.  Har du spørsmål om 
årets festival og om smittevern? Kontakt Espen Melbø: em543@kirken.no



Storgaten 31, 3126 Tønsberg
Timebestilling: interoptik.no/holt eller 33 33 41 30

Velkommen til oss for  
en hyggelig handel

Billetter og informasjon  
om konsertene finner du på

domkirkefestivalen.no


