27. oktober - 3. november 2013
i Kragerø kirke

sang l musikk l teater l kunst
åpen kirke l formiddagstreff l foredrag

PROGRAM KIRKEUKA 2013
11.00: Diakoniens dag/avskjed
med diakon Berit Lian.
18.00: (Obs. tidspunkt) Mozarts
Requiem v/Kragerø og Ås
kantori og et sammesatt
orkester. Ellers medvirkende: Hannah 		
Carding, sopran, Kari Lise Høgseth, alt, Henrik
Engelsviken, tenor og Ole Jørgen Kristiansen,
baryton. Billettpris kr 200,-

Berit Lian

Søndag 27.10

19:00: «Hvorfor ble Kragerø by
malerbyen» v/journalist
Jimmy Åsen. Kulturelt innslag
med Eva Penzo og Kari Hole.

Jimmy Åsen

Mandag 28.10

10.00 – 14.00:
Besøk fra skole og barnehager
19.00: Stor korkveld i kirken med
Per Berg Apelseth.

Per Berg Apelseth

Tirsdag 29.10

Truls Norby

10.00 – 14.00:
Besøk fra skole og barnehager
19.00: Foredrag. «Kirken – symboler
og tradisjon» v/Tor Ellefsen
og Truls Norby.
Musikk v/ kantor
Robert Carding og fløytist
Ragna Nilsen.

Tor Ellefsen

Onsdag 30.10

11.00: Eldretreff i Kirka med
Leif Westermoen

Leif Westermoen

Torsdag 31.10

Billettpris kr 250,-.
Forhåndssalg hos Ch. Hiis
fra 15/10, ellers fra
kl 18.00 i kirka.

Ole Paus

19.00: Konsert med Ole Paus –

KIRKEN SOM KULTURBÆRER
27. oktober - 3. november

Harald Monsen

10.00 – 14.00:
Besøk fra skole og barnehager

Bente Heibø Modalsli

Fredag 1.11

Lars Klevstrand

kr 100,- ved inngangen.

Rune Tomter

19.00: Teater Ibsen, «Wildenvey i ord
og toner» v/ Lars Klevstrand og
Rune Tomter – Billettpris

15.00: «Erik og Kalle» familietreff
i kirka. Boller og brus!
Gratis entre!

Erik og Kalle

Lørdag 2.11

18.00: (Obs. Tidspunkt) Kragerø
kirke, Allehelgens gudstjeneste. Kragerø kantori
framfører Gabriels Faurès
Requiem under ledelse av
kantor Robert Carding.

Robert Carding

Søndag 3.11

Velkommen til
Kragerø kirke!

Kirken som kulturbærer

BLOMSTER

Kragerø kommune
enhet for kultur
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Kirkeuka er 20 år i år. Den hadde sin - absolutt ikke spede
- begynnelse i 1993. Det var kantor Robert Carding og
daværende res. kap Jan Oscar Utnem som sammen med
lokale krefter dro i gang det hele. Det var arrangementer
fra morgen til kveld gjennom en hel uke. Hva med å starte
arbeidsdagen med en orgelresitasjon, for så å spise lunchen
sin til en forrykende klaverkonsert? For deretter å delta på
arrangementer i kirka eller bedehuset på kvelden!
Etterhvert som aktørene har blitt noe eldre, har også
kirkeuka funnet en annen form. Jeg tror vi tør hevde at det
ikke har gått ut over kvaliteten. Hør bare;
Vi starter På Bots- og bededag, på diakoniens dag hvor det
bl.a. blir avskjed med diakon Berit Lian.
Om kvelden er det «dødsmesse» – Mozarts Requiem med
et stort ensemble.
Mandagen foredrar journalist Jimmy Åsen om «Hvorfor ble
Kragerø by malerbyen?» Kulturinnslag blir det også.
Tirsdag fyller vi hele kirka. Da er det nemlig kormønstring.
Alt som kan krype og gå av syngende krefter inntar kirka,
synger av full hals og geleides av Per Apelseths finurlige
verbale påfunn.
Vi tør love en interessant kveld på onsdag. Da får vi besøk
av Tor Ellefsen og Truls Norby som skal snakke om «Kirken symboler og tradisjon» (det er gutter som vet hva de snakker
om!) Har du ikke skjønt vitsen med kirka før, så skjønner
du det etter den kvelden.
Og det blir musikk av fløytist Ragna Nilsen og kantor
Robert Carding.
Torsdag formiddag er det eldretreff med gamlepresten og en
del andre.
Så kommer det; men nå om kvelden: Kirka fylles til trengsel
for andre gang denne uka. Da kommer nemlig Ole Paus. Vær
ute i god tid. Billettsalget åpner kl 18.00. Forhåndssalg hos
Ch. Hiis.
Det er god grunn til å fylle opp kirka fredag kveld også.
Da kommer Teater Ibsen med «Wildenvey i ord og toner»
v/Lars Klevstrand og Rune Tomter.
Lørdag prøver vi på noe nytt: Kl 15:00 blir det familietreff
med «Erik og Kalle» (Erik er Erik, Kalle er en kanin) Så til
familien; Legg handleturen til byen og avslutt med noe for
barna i kirka. Boller og brus, og det koster ingenting!
Vi har valgt som motto for uka «Kirken som kulturbærer».
Kanskje er nettopp dette litt for lite påaktet når man snakker
om det lokale kulturliv. Se litt på programmet denne uka og
følg litt med på hva som ellers arrangeres i kirkens lokaler i
løpet av året.
Kultur er til glede, men den har også sin plass i sorgen.
Uka avsluttes med Allehelgens gudstjeneste hvor vi minnes
de som er gått bort. Vi inviterer de av oss som har mistet
noen som sto oss nær.
Gudstjenesten begynner kl 18:00. Kragerø kantori
framfører Gabriels Fourès Requiem under ledelse
av kantor Robert Carding.

