
Tre sDennende
kirkekonserter
Til helga blir det (orgelvan-
dring" i Evenes, Tieldsund og
Skinland kommuner. Den eng-
elske organisten Tim Rishton
som er organist i Mindalen i
Romsdal, besoker AstaSord kir-
ke i Grovfiord, Bogen kapell og
Tjetdsund kirke med tre for-
skjellige programmer.
- For dem som er glad i or-

gelmusikk, vil dette bli en stor
begivenhet med mye og variert
musikk. I tillegg er det tre svart
forskjellige instrumenter i de
tre kirkene, sier organist Arne
Dagsvik i Skinland til HT.

SOMMERT{ATTKOT{SERT
Ibestad kirke fredag 6. auggst kJ 22.30.

Organist Tim Rishton spiller musikk fra ni land.
Kollekt ved utgangen.
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Orgelfesti ETS-land
- Dette besoket er en
orgelfest. Det vil vrere
svert oppmrmtrende
om bygdefolk i ETS
nok en gang kan bevi-
se at det gar an i ar-
rangere spesielle kon-
serter utenom de stor-
ste byene.

IA.EUSEJE$Uru

et er organisten i SkAn-
land kirke, Ame Dagsvik,
som sier dette foran kon-

sertorganist Tom Rishtons besok
i Skdnland, Evenes og Tjeldsund i
helga. Uten stotte fra Rikskonser-
tene ville disse konsertene ha
vart vanskelige i arrangere, og
stotten fra Rikskonsertene er der-
for svart gledelig, inener Dags-
vik.

lkgolraeddrf
Pgogrammet for de tre konserte-
ne som kalles orgelvandring, er sl
interessant at det bor kunne in-
teressere bdde de som er spesielt
orgelinteresserte og de som gfrr
p& en orgelkonsert for forste
gang. Bare de farreste vil vel fol-
ge Rishton gjennom alle tre kon-
serter. Men det hadde vart hyg-
gelig om noen fikk med seg mer
enn 6n konsert, sier Dagsvik
Besoket i ETS-kommunene av-

slutter en ti dager lang tume i
Finnmark og Troms for den bri-
tiske konsertorganisten som til
daglig er kirkeorganist i Romsdal.
Tumeen utgior en mindre del av
de nesten 70 konsertene som
Rishton skal rekke over i lopet av
lS)3, og for lret er gltt har han
besokt fem forskiellige land med
sine orgelprogrammer.

tlenodlum
At konsertene i ETS i helga kalles
orgelvandring, betyr at de tre
programmene til sammen utgior
en helhet. PA en mite er det ett
program som er fordelt pA tre for-
skjellige instrumenter, forowig
de tre beste i ETS-kommunene,
hevder Dagsvik.

Orglene i Astafiord kirke. i
Grovford og i Bogen kapell ble
bygget i 1978 og i 1984, men til
tross for at de ble bygget nesten
samtidig er de svert forskjellige
bdde hva storrelse og klang an-
gfu, understreker Dagsvik.

Det mest spesielle, og pi
mange miter vakreste instru-
mentet er det nyrestaurerte or-
glet i Tjeldsund kirke p6 Tjeldoya.
Dette orglet er 130 ar gammelt,
men etter restaureringen er det
meget godt A spille pd. Orgelvan-
dringen i ETS avsluttes pA dette
instrumentet sondag, kan Dags-
vik fortelle.

0ameformer
Konserten i Astafiord kirke i
Grovfiord tar utgangspunkt i at
store deler av orgelmusikken er
basert pd klassiske danseformer.
Menuett, gavotte, sarabande og
pavanne er betegnelser man ofte
stoter pa, og alt dette er klassiske
danser. Man fir ogsii hore mu-
sikk fra forskjellige Arhundrer
som illustrerer hvordan kompo-
nistene bevisst har brukt disse
dansene som basis for sine ver-
ker.

I Bogen kapell blir det konserr
med foredraget nBach og hans
vennerD. Rishton er en mve be-
nyttet foreleser og vil i forbindel-
se med konserten fortelle litt mer
om musikken enn bare det hovst
nodvendige. Musikken blir av
Bach, Buxtehude og Albinoni.Ir.grrtfnt tN N hir,, tn Bbffit rat d F t tt i
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LORDAG 7. AUGUST 1993

Tre sp ennende konserter
med walisiskorglanist

VIed tre forskjellige program besoker den walisiske or,
gelvirtuosen Tim Rishton Grovfjord, Bogen og Tjeld-
lya denne helga. Konsertene i ETS-kommunene er av-
;lutning-en pi en l0-dagers turne i Finnmark og Troms,
og nAr iret er omme, har han besokt fem fo*kjellige
land med sine program.

glet i Tjeldsund kirke. Det er ca I 30
ir gammelt, men det er meget godt
i spille p6. og orgelvandringen av-
sluttes pi dette spesielle instrumen-
tet.sgndag kveld, foneller Dagsvik
vloere.

Forskjellige program
Konserten i Astafjord kirke tar

utgangspunkt i at store deler av or-
gelmusikken er basert pA klassiske
danseformer. M;enuett, gavotte, sa-
rabande og pavanne er betegnelser
man ofte stoter pi, og a[t er klassis-
ke danser. Programmet.byr pi mu-
sikk fra forskjellige Arhundrer som
illusnerer hvordan komponistene
bevisst har brukt disse dansene som
grunnlag for sine verk.

I Bogen kapell blir det konsert
med foredrag; Bach og hans ven-
ner. Rishton er en mye benyttet fo-
releser og vil samtidig fortelle litt
mer om musikken enn bare det
hoyst npdvendigste. Og det blir
selvfglgelig musikk av Bach, men
ogsi komponister som Buxtehude
og Abinoni stir pi programmet.

-For de som er glade i orgelmu-
sikk, vil dette bli en stor besivenher
med mye og varien musikk-spilt pA
tre forskjellige instrumenter i de tre
kirkene, sier organist Arne Dags-
VIK.

At'AASTA MORK
-Det kommer til e bli en skikkelie
orgelfest, og selv om de ferreste vii
fglge Rishton gjennom alle tre kon-
sertene, hadde det vert hyggelig
om noen fikk med seg mer enn bare
en. Det ville ogsi vert svert opp-
mundrende dersom bygdefolket i
ETS nok en gang kan bevise at det
gar an ogsi i arrangere spesielle
konserter utenom de storste bvene.
sier organisten i Skinland kirke
Arne Dagsvik.

Og legger til at uten stone fra
Rikskonsertene, hadde det neppe
latt seg gigre i arrangere konserter
med profesjolle utovere av Rish-
tons stopnlng, og stotten fra Riks-
onsertene er derfor svert gledelig.

Klenodium
Konsertene i ETS er kalt oreel-

vandring. Det vil si at de tre [ro-
grammene tilsammen utgjor en hel-
het. Pfl en mite er det ett program
som er fordelt pi tre forskjellige in-
strumenter, forgvrig de tre beste i
KOmmunene.

-Orglene i Asta{ord og Grov-
fjord er bygd nesten samtidig, men
de er svert forskjellige bide i stor-
relse og klang, men det mcsr spesi-
elle og pA mange m6ter vakreste in-
strumentet er det nyrestaurerte or-

ORGELVIRTOUS: Topporganisten Tim Rishton fra Wales vil for dret t
omme ha giu 70 konsener ifem land. I dag og i morgen bes4ker han Gror
fiord, Bogen og Tjeldeya kirker.
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