
Oslo Oratoriekor tar inn nye sangere nov-des 2019 

Vil du synge  
Dvořáks Stabat Mater 
 
Vi synger Dvořáks Stabat Mater den 28. og 29. mars 
2020 sammen med Sølvguttene og Oslo Symfoni-
orkester i Trefoldighetskirken. Første øvelse er 21. 
november, med prøvesang 21., 28.11 og 5. og 12.12.  

Du er hjertelig velkommen! Ta kontakt på forhånd – vi 
lager en plan, slik at det blir minst mulig venting for hver 
av de håpefulle sangerne. 
  
Øvested er Bygdelagshuset, Nordahl Bruns gate 22.  
Gå inn i bakgården og tvers over plassen. Du vil finne et 
skilt med OOKs logo. 
 

 

 

Vi skal nå synge den tsjekkiske komponistens Dvořák, og gleder oss svært til det. Han skrev Stabat 

Mater som sitt første religiøse verk, og begynte på det et halvt år etter sin datters død i 1876 og 

avsluttet det halvannet år senere, etter hans to gjenlevende barn også var døde. Teksten er en latinsk 

hymne til Maria, Jesu mor og hennes lidelser da han ble korsfestet. Tittelen kommer fra stykkets første 

setning, Stabat Mater Dolorosa, som betyr der stod den sørgende mor. Han hadde umiddelbart stor 

suksess med stykket, som også ga ham internasjonal berømmelse. Stabat Mater er blitt tonesatt av en 

rekke komponister, og november 2018 sang Oslo Oratoriekor Rossinis Stabat Mater.  

 

 

Oslo Oratoriekors historikk  

I februar 2017 sang 250 korister Carl Orffs Carmina Burana på tre utsolgte konserter med Drammen 

Symfoniorkester og profesjonelle solister under Erik Aldners ledelse i Trefoldighetskirken. Det ble en 

stor suksess. Dette var utgangspunktet for oppstart av Oslo Oratoriekor. Koret ble raskt 100 sangere, 

og allerede etter en uke måtte vi sette opp venteliste. Våren 2018 fremførte vi Verdis Requiem sammen 

med Sølvguttene og Oslo Symfoniorkester, og sist vår sang vi Händels Messias sammen med Drammen 

Symfoniorkester på fire utsolgte konserter i Oslo og Drammen og tre suksessrike konserter i Frankrike.. 

I fjor høst sang vi Rossinis Stabat Mater sammen med Oslo Kammerorkester og musikere fra Norges 

Musikkhøyskole.  
 

 

 

 



9. og 10. november fremfører vi Rossini og hans Petite Messe Solennelle. Det var det siste han skrev, 

og mange sier det også er det vakreste han har laget. Messen blir oftest fremført i originalbesetningen 

for klaver og harmonium, men Rossini skrev den også ut for fullt symfoniorkester. Benytt denne 

sjeldne og unike muligheten til å bidra i dette strålende verket mesterlig fremført i full symfonisk drakt! 

Link til billettene:  
Lørdag: https://oslooratoriekor.ticketco.events/no/nb/e/rossini_petite_messe_solennelle_2019 

Søndag: https://oslooratoriekor.ticketco.events/no/nb/e/ros 
 

Semesterplan for Stabat Mater med forbehold om endringer 

UKE DATO KLOKKEN HVA  HVOR  

47 torsdag 21. november 2019 16.00-19.00 Stemmeprøver for nye sangere Info kommer senere 

47 torsdag 21. november 2019 19.15-21.45 OPPSTART: Dameøvelse Info kommer senere 

48 torsdag 28. november 2019 16.00-19.00 Stemmeprøver for nye sangere Info kommer senere 

48 torsdag 28. november 2019 19.15-21.45 Herreøvelse Info kommer senere 

49 torsdag 5. desember 2019 16.00-19.00 Stemmeprøver for nye sangere Bygdelagshuset 

49 torsdag 5. desember 2019 19.15-21.45 Ordinær øvelse Bygdelagshuset 

50 torsdag 12. desember 2019 16.00-19.00 Stemmeprøver for nye sangere Bygdelagshuset 

50 torsdag 12. desember 2019 19.15-21.45 Ordinær øvelse Bygdelagshuset 

************************JULEFERIE*************************************** 
 2 fredag 10. januar 2020 19.15-22.00 Dameøvelse Bygdelagshuset 

3 fredag 17. januar 2020 19.15-22.00 Herreøvelse Bygdelagshuset 

4 torsdag 23. januar 2020 19.15-22.00 Ordinær øvelse Bygdelagshuset 

5 torsdag 30. januar 2020 19.15-22.00 SEMINAR Bygdelagshuset 

5 lørdag 1. februar 2020 10.00-15.00 SEMINAR Bygdelagshuset/Diakonhjemmet 

5 søndag 2. februar 2020 11.00-15.00 SEMINAR Bygdelagshuset/Diakonhjemmet 

6 torsdag 6. februar 2020 19.15-22.00 Ordinær øvelse Bygdelagshuset 

7 torsdag 13. februar 2020 19.15-22.00 Ordinær øvelse Bygdelagshuset 

8 torsdag 20. februar 2020 *********** VINTERFERIE******************** 
 9 torsdag 27. februar 2020 19.15-22.00 Ordinær øvelse Bygdelagshuset 

9 lørdag 29. februar 2020 10.00-15.00 SEMINAR Bygdelagshuset 

9 søndag 1. mars 2020 11.00-15.00 SEMINAR Trefoldighetskirken? 

10 torsdag 5. mars 2020 19.15-22.00 Ordinær øvelse Bygdelagshuset 

11 torsdag 12. mars 2020 19.15-22.00 Ordinær øvelse Bygdelagshuset 

12 torsdag 19. mars 2020 19.15-22.00 Ordinær øvelse Bygdelagshuset 

13 mandag 23. mars 2020 18.00-22.00 Kor- og orkesterprøve Trefoldighetskirken 

13 torsdag 26. mars 2020 18.00-22.00 Tuttiprøve + generalprøve Trefoldighetskirken 

13 fredag 27. mars 2020 18.00-22.00 EVT GP Trefoldighetskirken 

13 lørdag 28. mars 2020 16.00-18.00 Corrections Trefoldighetskirken 

13 lørdag 28. mars 2020 19.00-21.00 KONSERT I Trefoldighetskirken 

13 søndag 29. mars 2020 14.30-15.15 Oppvarming Trefoldighetskirken 

13 søndag 29. mars 2020 16.00-18.00 KONSERT II Trefoldighetskirken 

14 torsdag 2. april 2020 19.30-23.55 Feiring Bygdelagshuset 
 

   

    

    
 

   

https://oslooratoriekor.ticketco.events/no/nb/e/rossini_petite_messe_solennelle_2019
https://oslooratoriekor.ticketco.events/no/nb/e/ros


Planlagte prosjekter fremover  
Tentativ plan, så med forbehold om endringer 

 28. og 29. mars 2020: Dvořák: Stabat Mater med Oslo symfoniorkester, solister og 

Sølvguttene i Trefoldighetskirken 

 September 2020: Vaughan Williams: Toward the Unknown Region, Saint Saëns: Requiem, 

Brahms alt-rhapsody, evt også et nykomponert verk, Trefoldighetskirken 

 12. og 13. desember 2020: Bach: Juleoratoriet sammen med Drammen symfoniorkester, 

Bragernes kirke, Drammen og Trefoldighetskirken, Oslo 

 De neste årene vurderer vi verk som Berlioz’ requiem, Bachs h-mollsmesse og Faurés requiem 

 
Mer om Oslo Oratoriekor 
Oslo Oratoriekor er et prosjektkor. Hver vår fremfører vi et nytt oratorium med 300 sangere og 

musikere, og hver høst en litt mindre oppsetning. Noen blir med på enkelte verk og noen er med 

på «alle». Velg selv hvilken tilknytningsform du ønsker.  

 

Vår medlemskontingent for hvert av prosjektene er kr 1100 for ordinær pris, for korister under 35 

år koster det 625 kr og for studenter 425 kr. 

 

Kontingenten inkluderer: 
 Torsdagsøvelser, seminarer og andre øvelser knyttet til prosjektet 

 Noter (utgave Bärenreiter) 

 En sangpedagogtime, enten enkeltvis eller i små grupper 

 Medlemskap i Oslo Oratoriekor  

 Rabatt på billetter til konsertene 

 

Du er hjertelig velkommen på prøvesang hos oss.  

Litt om oppsyngingen: 

Du vil få ca 10 minutter sammen med to fra oss, bla vår dirigent. Du synger en selvvalgt sang  

a capella – hva som helst, ingen sjangerkrav eller ønske om at det skal være «vanskelig» musikk, så en 

gehør-øvelse, der du repeterer 3-4 toner etter hverandre etter dirigenten, så en enkel 

notelesingsøvelse og noen raske skalaer for stemmeplassering. Håper dette ikke skremmer deg. 

Ta kontakt og avtal tidspunkt for din oppsynging når du har fått konsultert din kalender – se 

tidspunkter i semesterplanen ovenfor   

 

Beste hilsen Hanne Aspelund 

Leder Oslo Oratoriekor 
hanne@oslooratoriekor.no 
Tlf 91581052 

mailto:hanne@oslooratoriekor.no

