
Sponsorer:

Trykkeri:

VINTERKONSERTEN
I HOLMEN KIRKE

Overskuddet går i sin helhet til 
Rotarys globale vaksinasjonsprosjekt 
«End Polio Now».
Vi takker alle medvirkende, sponsorer 
og vårt trofaste publikum for all støtte 
til Vinterkonserten 2023!Ar
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Billetter kr 400,-
Kjøpes via lenken:  
https://nesbru.rotary.no
kun eBilletter

ONSDAG 1. FEBRUAR KL 19.00
dørene åpnes kl 18.30 konserten starter 19.00

Det er 9 året på rad at Nesbru Rotary Klubb arrangerer  
Vinterkonsert i Holmen kirke

MEDVIRKENDE:
NILS GEORG NILSEN (TENOR)
Nok en gang deltar Nils Georg på Vinterkonserten. Han er spesialist innen 
«popopera»-genren, der artister som Josh Groban og Andrea Bocelli er 
blant superstjernene. Les mer på: www.nilsnilsentenor.com

SUSANNE HVINDEN HALS (SOPRAN)
Susanne Hvinden Hals, kommer fra Oslo. I 2018 avsluttet 
hun mastergraden sin i København på det kongelige danske 
musikkonservatorium. Hun er freelance sanger og synger konserter 
i Norge og i utlandet. Hun har vært solist med flere orkestre blandt 
annet på Carmina Burana med Oslo oratoriekor, sølvguttene og 
drammen symfoniorkester. Susanne sang i sommer rollen «Servilla» fra 
Mozart La clamenza di Tito på Den norske opera og var solist under 
kammermusikkfestivalen « malaga clasica» i Spania. 

KATHRINE HVINDEN HALS (FIOLIN) 
Kathrine Hvinden Hals er en klassisk fiolinist med utdannelse fra Barratt 
Dues Musikkinstitutt i Oslo og mastergrad fra Royal College of Music 
i London. Kathrine har gjort seg bemerket som vinner av nasjonale 
konkurranser og prisvinner. Hun har også deltatt og undervist på både 
norske og utenlandske musikkfestivaler og kurs. Ved siden av sin klassiske 
utdannelse opptrer hun stadig på offentlige og private arrangementer 
sammen med kjente popsangere, Jazzmusikere og DJ´er.

JACOB CONRADI (KONFERANSIER OG SANG)
Jacob Conradi arbeider til daglig som avdelingsleder i Kreftforeningen, 
og musikken er en integrert del av hans liv både i og utenfor jobb. Han 
synger fast i vokalbandet Rolls Voice, 8 gutter som har sunget sammen 
hver uke siden de sluttet på BI 1996. Jacob har selv egne konserter, 
sangoppdrag og er ofte involvert i ulike musikkarrangementer, enten i 
Holmen kirke, jazzklubber eller i Asker kulturhus. Selv om vi ofte ser han 
som Elvis gjør han gjerne også andre genre.

MARILYN BRATTSKAR (PIANO/ORGEL/FLYGEL)
Marilyn Brattskar har vært kantor i Holmen kirke siden 1995. Hun har holdt 
orgel konserter i bl.a. Kennedy Center, Washington National Cathedral, 
St. Patricks Cathedral og i flere katedraler i Norge. Hun har også undervist 
ved flere institusjoner i Norge og USA inkludert New York University. 
Som komponist har hun fått flere bestillingsverk fra Augsburg Publishing 
House i USA. Marilyn brukes hyppig som akkompagnatør, blant annet for 
Nidarosdomens guttekor.


