Kort om koret - 2014

KORET VÅRT
Nidarosdomens Guttekor er Norges eldste guttekor og
viderefører en 900 år gammel tradisjon med guttekorsang
i majestetiske Nidarosdomen i Trondheim. Her holder vi
konserter og deltar regelmessig ved gudstjenester.
Med litt velvilje kan man si at Nidarosdomens
Guttekor er nesten like gammelt som byen selv i hvert fall har
det eksistert guttesang knyttet til en kirkelig kultur fra Olav
Haraldsson ble forklart som martyr og helgen kort tid etter sin
død i 1030.
Nidarosdomens Guttekor er i dag et av de ledende guttekorene i Europa. Reperatoaret spenner vidt, fra gregoriansk
sang til store verker for kor, symfoniorkester og solister. I
tillegg til korets egne solister har vi også regelmessig med oss
nasjonale musikkstjerner i våre fremførelser. Koret tar på seg
konsertoppdrag både med hele hovedkoret, i mindre grupper med solister og med aspirantkoret. Vi holder hvert år
en rekke konserter i inn- og utland, og har turnert over hele Europa, Russland, Hviterussland, i USA og Canada. Vi har
også gitt ut en rekke CD’er.
Våre mange CD innspillinger og tv-programmer vitner om den høye kvaliteten og store musikalske
bredden i koret, noe vi er kjent for lang utover Norges grenser.
Koret består av både unge gutter og voksne menn, til sammen er vi rundt 50 gutter i alderen 9-15 år og 25 mansstemmer. Hovedkoret er delt inn i 8 stemmegrupper, sopran (1 og 2), alt (1 og 2), tenor (1 og 2) og bass (1 og 2). Vårt
koroppsett er helt spesielt, fordi koret står oppstilt som to selvstendige kor ved siden av hverandre: På hver sin fløy står
soprangruppene, mens to altgrupper står ved siden av hverandre på midten. Bak sopranene står bassgruppene på hver
sin fløy, mens tenorgruppene er plassert bak altene. Dette gir koret en særegen klang. Denne inndelingen åpner i tillegg
for flere muligheter i konsertsammenheng, ved at de to korene kan variere mellom å synge sammen og hver for seg.
Noe som er en fordel siden vi ofte fremfører verker for dobbeltkor.
Sopraner og alter rekrutteres fra aspirantkoret, mens mannsstemmene i stor grad er tidligere guttesangere. Flere av
sangerne har over 20 år bak seg i koret. Vi legger stor vekt på å beholde guttesangerne lengst mulig inn i stemmeskiftet
og har etterhvert utviklet betydelig kunnskap om sang i stemmeskifteperioden.
Store og små passer på hverandre og blir godt kjent i koret vårt. Vi har mye morro sammen i pauser og på turneer og
er en sammensveiset gjeng med stor takhøyde og humor.
Bjørn Moe er vår dirigent og kunstneriske leder. Med godt humør i kombinasjon med imponerende
kunnskap og erfaring innen både musikk og pedagogikk, har han gjennom mer en 40 år bygget opp koret til dagens
høye nivå. For denne innsatsen har han mottatt en rekke æresbevisninger, bl.a. Kongens Fortjenestemedalje i gull.
Bjørn planlegger hvert konsertprogram i detalj, med innslag fra både Norske, internasjonale og lokale komponister.

UTGIVELSER OG TURNÉER
CD UTGIVELSER

TURNÉER

2012 Julestemning i Nidarosdomen

2014 - USA

2009 Sommerro: Magnificat

2013 - Bulgaria – Tyskland – Finland

2009 I Wish
2006 Aria
2004 Frelsearmeens juleplate
2003 Evige Øyeblikk

2012 - USA
2011 - Tyskland
2010 - USA

2003 Te Deum Opus 9
2001 Våre beste julesanger

2009 - Tyskland - Sverige

1999 Jul med guttekoret

2008 - Hviterussland - Finnland - USA - Sverige

1998 Stille natt

2007 - Island - Sverige

1996 Snørosa
1996 Våre vakreste salmer

2006 - USA

1995 Julekveld

2005 - Tyskland - Canada

1994 Laudate

2004 - Latvia - Tyskland

1993 Jul i Nidarosdomen

2003 - USA - Danmark
2002 - Tyskland - Danmark
TV-innspilling - Mozart Requiem
2001 - Polen - Frankrike - Tyskland - Danmark
2000 - Tyskland - Danmark - Frankrike

MER OM OSS
Besøk gjerne guttekoret.no og les mer om Nidarosdomens Guttekor - vår historie og våre kommende
konserter og aktiviteter. Her kan du også laste ned vår logo og utvalgte pressebilder i webkvalitet.
Dersom du har behov for høyoppløste bilder, eller materiell til trykksaker - ta kontakt med vår organisajon.
Nidarosdomens Guttekor skal godkjenne alt materiell og alle omtaler av koret før publisering/ trykk.

guttekoret.no

KONTAKT
Dirigent/ daglig- og kunstnerisk leder:
Bjørn Moe
Telefon: 73 59 73 06 • bjorn.moe@guttekoret.no
Administrasjon/ produsent:
Mona Grande Lund
Telefon: 958 71 768 • mona.grande.lund@guttekoret.no

