
7Godt nytt for Gjerpen

Men det er vanskelig å få tak i habile 
utøvere, uansett sjanger, innenfor våre 
begrensede budsjettrammer.
Det er også mye vanskeligere å få 
statlig støtte til musikkarrangementer 
nå enn før. Nå forutsettes det at det 
hentes inn kjente ”trekkplastere”. Og 
da går jo hele støtten med til å dekke 
kostnadene til dem!
Jeg synes ikke det er min oppgave å 
livnære høytlønnede kjendis-musikere 
fra Oslo. Da er det mye mer menings-
fullt å benytte unge musikere herfra.

- Hva er kirkemusikk? Hva er det for 
eksempel som gjør et instrumental-
stykke, uten tekst, til kirkemusikk?
- Nei, det er et spørsmål som det 
ikke er så lett å svare på. Mye av den 
klassiske kirkemusikken bygger jo 
faktisk på musikkformer som i sin tid 
var vanlig dansemusikk! Det har alltid 
vært en form for samvirke mellom den 
folkelige musikken og kirkemusikken.
Det fi nnes selvfølgelig også mye 
instrumental kirkemusikk som bygger 
på salmer med kjente tekster. 
For dem som kan disse salmetekstene, 
vil jo også instrumentalstykkene ha 
sitt tydelige innhold. Men problemet i 
dag er at den norske kunnskapstradi-
sjonen er blitt ganske snever. De fl este 
mangler mye av den bskgrunnskunn-
skapen som skal til, både om bibel-
tekster, salmeskatten og den generelle 
litteraturen. Og da blir det selvfølge-
lig også vanskeligere å få noe ut av 
musikken. 

- Det sies at det vil bli stor mangel på 

kantorer i kirken i fremtiden. Ville du 
selv vagt det samme yrket om igjen, 
hvis du stod foran valget i dag?
- Ja det er jeg ikke i tvil om. Er det 
noe jeg brenner for, så er det kirkemu-
sikk. Særlig kormusikk.
Jeg skjønner jo at noen kan oppleve 
meg litt for intens noen ganger, men for intens noen ganger, men for
det er bare sånn jeg er.
Det er fl ott å få være med på å for-
midle det kristne innholdet!
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Kor og konserter 
Fredag 2. november kl. 20: 
Allehelgenskonsert. Gjerpen kam-
merkor og strykekvartett med unge 
musikere ledet av Nicolae Bogdan 
Søndag 4. november kl. 11:
Gudstjeneste med Gjerpen kammer-
kor og musikere (strykekvartett). 
Tirsdag 13. novemberTirsdag 13. novemberTir :
Konsert ved Gjerpen barneskole 
Torsdag 15. november kl 19:
Konsert. Telemark kammerorkester 
Søndag 25. november kl.11:
Gudstjeneste med Gjerpen kammer-
kor og musikere (strykekvartett) 
Søndag 2. desember:
Adventsangerne holder konsert til 
inntekt for Grenlandsaksjonen 
Onsdag 5. desember:
Førjulskonsert v/ fellesmøtekomiteen 
Søndag 9. desember:
Konsert v/Gjerpen skolekorps m.fl .
Lørdag 29. desember kl. 19: 
Romjulskonsert. 

Velkommen til kirke!


