
Med denne konsertserienfeirerTlm206rs regeInessig konsertaktivitetiNorge. Over
de 6rene siden Dr. Tlm Rishton, da 18 Ar gammel, hsstet ros fra kritikerne for hans
Lordondebutkonsert, harhan hatenaktivog vellykketkarriere som konsertorganist,
kfl ng kaste r, fo rfate r o g fo red rag sholde r.

l'lan har studert med Susi Jeans fra Wien og ved universibtene i Wales, hvor han
fikk doktorgrad i 170Gtalls kirkennrsikk, Manchesterog Reading. Hervanthan alle
1. prisene i orgelspill og ble ansatt som lektor i orgel- og kirke-musikk, I senere tid
ble han Studiedirektsr i Musikk ved Universitebt i Lancasbrog Domkantor, og, i
Norge har han vart kjentsom organist og forhtter, og som Kirkemusikkonsulent i
Nlord-H6logaland og Kirkelig utdanningssenter i nord, samt Fsrsbamanuensis ved
HiToog HSH.

De siste 6rene harhangittutallige konserterimange land. Han hargittforelesninger
og MasterClasses pi bAde engelsk, walisiskog norskved mange universitebbrog
musikkhogskole r; noe n av d isse er se nt pi nad io og i W. Han o p ptre r regelmessig
p6 radio og fernsyn if lere land; bl.a. NRK i Norge og BBC, HW og S4C i
Storbritannia - bl,a. TV julegudstjenesten pi BBC1.

Han har ogs6 spilt inn to solo plater og en del andre platersammen med diverse
artister. En rekke CDer av orgelmusikk av Yorkshire-komponister, en CD av
'l70}talls ihlienske konserter og b CDer av Bachs Die kunst der Fuge er under
inspilling. Han arbeider ogsA med en ny CD av norsk orgelmusikk; bl.a. musikk
spesielt skrevet av Henning Sommerro og Hans-Olav Lien.

| tillegg lil mange artikler i tidskrifrer og leksikoner i Storbrihnnia, Norge, Tyskland
og USA, har Tim Rishton skrevet flere bsker, bl.a. Liturgisk Orgelspill, forst utgitt i
Norge og senere oversatttilflere spr6k. En ny bok ble uQifii2006. llm regnerseg
ikke ford va re komponist, men e n del av hans orgelsko mposisjone r er ogsdr utgitt
av diverse forlag i Norge og utandet

Konsert i ld*fjord kirke
aed dr Tim Rishton

tirsdag 4. September 2007
kI. 1930



Program

SGNR BI-AMR an. J.G. Walther
Konsert i A-dur
Adagio . Andante allegro . Pastorella

KJELL MORK KARLSEN (1947-)
5 Folketonepreludier

FELX MENDELSSOHN
Sonate lli C-moll

CALfMERTO SOARES (1s44- )
Pequenos predl0di os folcl6ri cos
(5 folketonepreludier fra Brasil)
Marcha Soldato - Prenda Minha - Oh! Que noite t6o bonita -

Romance da Donzela - Sambalel6

ANTONIO VIVALDIan. J.S. Bach
Konsert in a-moll


