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Domkirkens konsertkomite. 
 
Domkirkens konsertkomite er menighetsrådets komite, som står for alt av 
egenproduserte konserter. Komiteens oppgave består i å planlegge konserter og 
evaluere de som har vært. Vi er 8 i komiteen og har hatt 10 møter i 2014. 
 
Orgelpluss og Orgelfestuken. 
De to konsertseriene som vi har i forbindelse med vårt nye, flotte orgel, er 
Orgelpluss-serien og Orgelfest. 
 
I Orgelpluss-serien er det en konsert i nesten hver måned. Det har vært et høyt 
kunstnerisk nivå på disse konsertene – ofte med en internasjonal orgelsolist. På 
noen av disse konsertene har det også vært andre solister i tillegg til orgelet. Vi har i 
alt hatt 10 konserter i denne serien.  
 
Den andre serien er Orgelfesten som i 2014 var fra søndag 26. oktober – søndag 
2.november. Det var en festuke i ordets rette forstand. Vi fikk bl. a. besøk av Den 
norske orgelduo Erling With Aasgård og Ørjan Horn Johansen, Bjørn Ole Rasch og 
Annbjørg Lien, Vincent Dubois, Mons Leidvin Takle og det var en sangkveld for hele 
byen. Duke Ellingtons Sacred Consert ble oppført og Uranienborg Vokalensemble 
med Gjermund Larsen hadde egen konsert lørdag kveld. Egil Hovlands 
Allehelgensmesse ble brukt søndag ved allehelgensgudstjenesten. Festuken ble 
avsluttet med Bruckners Requiem dirigert av Andrew Wilder. Domkoret var meget 
aktive i denne uken og leverte veldig bra på fire arr. I løpet av uken var det i alt 15 
konserter. 
 
I tillegg har det vært avholdt: 
 

-   fire konserter med musikere fra KSO. 
    -       52 cruisekonserter. 
    -       fem orgelresitasjoner i fasten. 
    -       tre orgelresitasjoner i advent. 
 
  
Forsangertjenesten. 
 
Vi har seks faste forsangere, som er trofaste til å stille opp på gudstjenester, for å 
løfte sangen. Jeg sender ut beskjed noen dager i forveien om vi trenger forsangere 
eller ikke. Når de gjør tjeneste, kommer de tre kvarter før gudstjenesten for å øve. Vi 
ønsker fortsatt flere forsangere. De har vært med på ca. 45 gudstjenester og gjort en 
flott innsats. 
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