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«Lys Våken» - en midnattskonsert i Ilen kirke lørdag 30. mai kl. 2245 

 

Brahms og Bremnes, Whitacre og Wiehe - det blir vakker og variert musikk når Rolling Tones 

inviterer til midnattskonsert i Ilen kirke.  Anledningen er korets 10 års-jubileum i 2015, og 

sammen med våre musikalske gjester vil vi gi publikum en spesiell og stemningsfull 

opplevelse. Når 150 korister avslutter konserten, og John Rutters «For the beauty of the 

earth» toner ut, har vi kommet inn i årets siste mai-natt. 

 

Joakim Røbergshagen er 14 år og har spilt fiolin siden han var 7. Han ble tidenes yngste 

vinner av Ungdommens Musikkmesterskap da han i 2012 ble kåret til «Årets Musiker».  Han 

har blant annet åpnet Spellemannprisen, besøkt Lindmo og spilt sammen med Sissel Kyrkjebø 

i beste sendetid på NRK. Joakims mentor er ingen ringere enn Arve Tellefsen. 

 

Mona Spigseth er en aktiv pianist, både som solist og kammermusiker. Hun er utdannet ved 
Østlandets musikkonservatorium i Oslo (1990) og er ansatt ved NTNU. Der er hun 
universitetslektor i klaver, interpretasjon og kammermusikk, foruten akkompagnatør for 
konservatoriets studenter. Denne gangen skal hun akkompagnere Joakim Røbergshagen. 
 

Kammerkoret A Cappellissimo ble stiftet i 1996, og Grete Daling er dirigent. Koret jobber 

prosjektbasert med forskjellige typer repertoar, fra cubansk salsa, via joik til klassisk musikk. I 

fjor høst besøkte koret Beograd med flotte konserter og TV-opptreden for 5 millioner seere. 

Andreplass i landskonkurransen for kor i 2011 kan også være verdt å nevne. 

 

Kammerkoret Aurum feirer 10-årsjubilem neste år og har et navn som forplikter. Koret har da 

også vunnet gull flere ganger, både i nasjonale og internasjonale konkurranser - sist høsten 

2014 i tyske Zwickau, med to førstepriser og en spesialpris som resultat.  De synger gjerne 

både ny og gammel musikk, og dirigenten heter Eva Holm Foosnæs.  

 

Strindheim Blandakor er et stort og aktivt kor som dirigeres av Ingrid Fostad. Koret synger 

det meste fra Beatles til kirkemusikk og har gledet publikum siden 1935. Jesus Christ 

Superstar, Abba, tradisjoner og evnen til å gå nye veier er representative stikkord. Det spreke 

koret reiser til Italia på jubileumstur i oktober. 

 

Rolling Tones dirigeres for anledningen av Grete Daling. Koret opptrer like gjerne i kirka som 

på Lerkendal stadion og trives nok aller best når det svinger! Rolling Tones blir til tider 

forvekslet med et britisk rockeband, men det skal sies at Honky Tonk Women står på korets 

repertoar. DesemberLys i Havstein kirke er en publikumstreffer som drar to fulle hus hvert år. 

 

Billettsalg: rollingtones.hoopla.no/sales/ - eller kontant ved inngangen 

 

Kom på konsert med gode venner, kolleger og familie! 

- Hvorfor ikke kjøpe en god opplevelse til noen du er glad i?  

https://rollingtones.hoopla.no/sales/lysvaken/

