
REISEBREV FRA ITALIA-TUREN TIL KAMMERKORET 
NESODDEN/FROGN

Hovedmotivet for korets Italia-tur var å
synge i bryllupet til datteren til en av 
korets basser. Koret synger alltid 
brudemarsj fra Seljord for korets 
medlemmer som gifter seg. Og det gjelder 
også om det er på en øy utenfor Veneziea
bryllupet står.

Men turen ble en opplevelse på mange 
områder. Det aller første møte med Italias 
arkitektur og kultur var torsdagens besøk 
til en en gammel romersk ruinby Aquileila.

Koret ble slått av temperaturen/varmen, 
italienernes fokus og bevaring av kultur-
minner, det storslåtte. 

Vi fortsatte å bli imponert over 
Italienernes byggtekniske og 
arkitektoniske feinsmeckeri da vi 
besøkte Trieste sentrum, selve 
hovedkvartalet bestod av 3 sider med 
fantastiske bygg og sjøen med pir og 
brygge som den fjerde.

Bilde ø.til h: Her 
vandrer koret på
glassgolv hevet 
over marmorgolvet.



Fredag hadde koret til fri disposisjon 
og vi nordmenn som er vant til høye 
fjell måtte opp i høyden. Her er vi på
vei opp til Cattedrale di San Guisto 
som gjemmer de eldste sporene av 
byen Trieste fra 52 f Kr. Byens urbane 
form ble bestemt av høyden som 
slottet og katedralen ble bygget på. 
Her kan vi fremdeles se Basilican 
Forum – senteret for romersk byliv.  
Det var keiseren av Habsburg som 
ønsket at Trieste skulle være havnen 
til sentral-Europa. 

Inne i selve katedralen fant 
vi disse altermaleriene, noe 
ødelagt, men motivene var 
klare likevel.

Vi fant også gamle kultur-
spor i amfiteateret og mer 
moderne med teater-
bygningen dedikert til
Guiseppe Verdi.



Fredag var friluftskonsertdagen i Miramare-
parken, et storslagent parkanlegg med 
fontener, statuer, slott m.m.

Det var høykultur 
også inne i
Miramare slottet



Det er spesielt å synge med havet rett utenfor. 
Her øver vi før konserten.

Koret foran Miramareslottet.



Lørdag var selve dagen; Venezia-tur med 
høydepunktet; bryllupet i armensk kloster 
på en øy utenfor Venezia – en utrolig 
fantastisk opplevelse for koret, for bass-
sanger med frue og brura.

Fredag var vi også innom UNESOs senter 
for teoretisk fysikk der direktøren ga oss en 
presentasjon av senteret. Han fortalte at de 
tok imot 6000 forskere/studenter årlig som 
videreutviklet sin kompetanse som de tok 
med til hjemlandet sitt.

Her knytter presten pannebånd på brude-
paret og fører dem sammen.  Panne mot 
panne står de mens presten messer.

Den armenske kirken har fantastiske 
farger, buer, ornamenter – en fryd for 
norske øyne.



Verdens største 
grotte, Grotta 
Gigante ligger 
utenfor Trieste og 
har en hall på 250 
m som kan romme 
St. Peterskirken. Vi 
var helt slått av 
det storslagne, 
stalagmittene, 
formasjonene –
fargene – som 
naturen har skapt.

Koret fikk ikke lov 
til å synge her……
men bilder stjal vi 
oss til.

Her – i katedralen 
Monte Grisa på
toppen av Trieste 
testet vi 
akustikken!

Stalagmitt/og stalagtitt-
detaljer som en korist 
beundrer!



Venezia – en spesiell by: vi 
så markeder, karneval, 
masker, kirkebygg, 
kanalene, gondolene –
utrolig og vakkert.

Markuskirken gjorde et 
uutslettelig inntrykk på oss. –
Og alle menneskene – som 
besøkte kirken.



Italia-turen var kontrastenes 
tur med mange og spesielle 
opplevelser hver time.

Koret takker dirigent Gunnar 
Bjerknes-Haugen for initiativet, 
rådmannen for hans datters 
bryllup som ga oss denne unike 
sjansen og selvsagt 
reisekomitèen som sto på
døgnet rundt  - men så ble 
turen akkurat så flott og 
minnerik som vi ønsket.

Siste konsert var søndag 
kveld i San Silvestro – en 
sveitsisk, protestantisk kirke. 
Å synge for italienere er helt 
spesielt – de nyter norsk 
korsang, enten det er 
ballader, klassisk eller 
folketoner!

Fra Triestes hovedplass, og 
hovedbade-avenuen…

En siste matbit før 
avreise for dirigent 
Gunnar og fru Bente.

En blid 
korist/foto-
graf på vei 
hjem fra 
Venezia.
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