
Mandag 5. august 1996 frouro0oloSulfliffc

Hsytidsstemt
RB - SIGMUND NORDAL
wel'lunsj
En grfl l6rdag for-
middag ble til en
hgytidsstemt kon-
sertopplevelse for
de ffl som fant ve-
gen til lunsj-kon-
sert med organist
Tim Rishton i Mol-
de Domkirke.
Det ble verken servert
mat eller drikke under
lunsj-arrangementet i
domkirka. Men de som
hadde mott fram fikk en
god dose neringsrik bal-
sam for sjelen i lopet av
den li l le t imen Tim Rish-
ton satt ved orgeltangen-
tene.

- Helt utrolis flott. Et
under at han gr6ier i fA si
mye ut av et lite orgel,
mente en overveldet Lilli-
an Moe etter lunsj-kon-
serten.

Stjerne
Tim Rishton er ansatt

som organist i Grytten
menighet. Til tross for sitt
noe perifere bosted er han
virkelig en av sdernene pi
den internasjonale orga-
nisthimmelen. Doktoran-
den fra Wales holder ti-
tal lsvis av konserter pA
prestisjefylte steder over
hele Europa i lopet av et
ir. Lgrdag varmet han cir-
ka 40 sjeler i Molde dom-
kirke med sit t  soi l l .

- Synd at ikke flere mO-
ter opp o-u horer pi en slik
kapasitet. De fleste vet vel
kanskje ikke hvor god han
egentl ig er, sier Li l l ian
Moe fra Molde.

En del av de tilstedeve -
rende var turister fra inn-
og utland. Det er bevis fbr
at menighetsradet, som
stir bak lunsjkonsert-seri-
en. har truffet riktig. Flere
lordagsformiddager i
sommer alrangerer de si-
kalte lunsj-konserter med

soner i Molde domkirke.

ulike musikere. serlis
med tanke pi turistene.

Bach og Couperin
L4rdag spilte Rishton

stykker fra komponistene
Johan Sebastian Bach og
mindre kjente Francois
Couperin, begge 1700-
talls komponister. Forst

ute var Bachs kjente "Pre-
ludium og fuge i D-duo,
et verk fylt med liv og
glede. Deretter fulgte en
avdeling nred utdrag fra
Couperins <Messe pour
Ies convents>, oppbygd i
stemninger som kan sam-
menlignes med kirkens
kjente liturgi.
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Rishton avsluttet med
den mindre kjente versjo-
nen av <<Toccata i d-moll>
av Bach.

- Veldig variert og bra
program, men jeg mi inn-
romme atjeg likte best
Bachs verker, konstaterte
ferierende Eline Gjerde
fra Oslo.

Tim Rishton er organist i verdensklasse. Lqrdag holdt han lunsj-konsertfor 40 per-


