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Den lange sommer, tiden alene, 
på landet, i en kedsomhed man 
aldrig har set magen. Slentrende 
omkring med syltetøjsglasset som 

min far havde udstyret mig med. Kviste, 
blade og græs som jeg skubbede ned i 
glasset, mens jeg samlede insekter, myrer, 
edderkopper og selvfølgelig fluer, og så 
lå jeg ellers der i det høje buskads med 
hovedet hvilende mellem hænderne og 
betragtede denne miniatureverden. Jeg 
skrev faktisk en note om det:

Græshoppen ligger på ryggen, fordi den 
spiller død, mens den cykler rundt med 
sine ben; fluen bevæger sig i små ryk frem 
og tilbage mens edderkoppen finder sit 
hvilepunkt på toppen, der hvor de grene, 
jeg forsigtigt har skubbet ind, mødes. 
Myrerne nærmer sig fra højre og venstre. 
Hver og én forandrer sig alt efter, hvordan 
den anden optræder. Der er allerede huller 
i flere af bladene. Nogen spiser. Andre 
sover. Deres bevægelser er større end dem 
selv. Bevægelsen der kredser om denne 
karakter, bevidstheden, som flimrer forbi, 
pludselig morsom, pludselig ondskabsfuld, 
og derfor tror jeg, man kan sige om det 
samme om den lange sommer som om 
Gud: Den bevæger sig ikke.1

EN UNDERLIG MELLEMTILSTAND
Da jeg var yngre var kedsomheden mit 
værste marerid, men jeg tror egentlig at 
jeg mest frygtede det falske, eller det at 
være fanget i noget uforløst, lidt ligesom 
selskaber kan være et mareridt af kedsom-
hed selv om der er mennesker at snakke 
med – eller visse aktiviteter kan være 
kedelige selv om der er bevægelse. 

Man kunne til at begynde med beskrive 
kedsomheden som en urealiseret impuls, 

noget undertrykt. Dyrene undertrykker 
ikke, og keder sig dermed heller ikke. Det 
er ikke usædvanligt at voksne tænker 
tilbage på deres tidlige skoletid som en tid 
mærket af kedsomhed. For kedsomhed, 
siger vi, er en børnesygdom, som voksne 
har mistet retten til at påberåbe sig. Som 
tiden går, må barnet, især teenageren, 
lære at håndtere den voksnes formaning 
om at intelligente mennesker ikke keder 
sig. Der er næppe nogen der keder sig 
mere end (vestlige) teenagere. De kan ikke 
længere lege som børn, hjernen er endnu 
ikke helt udviklet, og de kan ikke rigtig 
forholde sig til den voksnes verden. Med 
tiden lærer man at passe ind, holde sig i 
gang, kompensere med nye handlinger. 
Og snart vil kedsomheden ikke længere 
bruges som et udtryk for en indre stem-
ning, som en virkelig erfaring. Det er de 
andre mennesker der keder sig. Jeg keder 
mig ikke. 

Men måske har kedsomheden aldrig 
været mere udbredt, som den danske film-
instruktør og forfatter Sebastian Cordes 
hævder i sin nye bog Om kedsomhed. For 
ham er kedsomhed et allestedsnærværen-
de vilkår for det moderne menneske. Her 
adskiller han sig nok ikke fra Heidegger, 
for hvem kedsomhed er et mere grund-
læggende vilkår end angst. Den tyske 
filosof skrev over hundrede sider om ked-

somheden i sin bog om metafysik.2 Men 
fordi vi forbinder kedsomheden med de 
lejlighedsvise og uundgåelige hverdags-
situationer, bilkøen, telefonkøen, under-
visningstimer, kedelige venne- og familie-
middage, lange søndage og det monotone 
arbejde, har vi det med at bagatellisere 
den. Og kedsomheden i den digitale tid 
præget af distraktion, underholdningst-
vang, oplevelsesøkonomi og quickfix, er 
ikke den samme som kedsomheden og 
livet om aftenen på den jyske hede for 
et par generationer siden. Cordes går 
derfor anderledes spændende til værks, 
og undersøger kedsomheden som en mel-
lemtilstand, der farver livet på en dybe-
religgende måde. Bedst får man fat på 
den, ved at kredse om den indirekte, stille 
skarpt på de ting den grænser op til: flugt, 
rastløshed, distraktion, meningsløshed og 
– omvendt –!passivitet, dovenskab, tænk-
ning og kreativitet. 

Han viser det gennem studier af krigen 
og krigsførelse, gennem filmkunsten og 
såkaldt Slow Cinema, og gennem moder-
ne arbejdsliv, forbrug og kapitalisme. Vi 
keder os for meget og for lidt. For meget 
mødekultur, forbrugsbedøvelse, netliv og 
distraktion har overtaget vores liv. Mens 
vi har mistet den dybe kedsomhed, der 
hvor tanken og forestillingsevnen vender 
sig indad for at udvide vores verden. 

NÅR TINGENE FLYDER UD
Kedsomheden har en lang historie, men 
den tager først rigtig fart i det 20. århund-
rede, alt imens dens moderne udtryk går 
tilbage til 1800-tallet, som et produkt af 
oplysningstidens Europa, industrisamfun-
dets forandringer og storbyens fragmen-
terede liv. 

I Øjets vidnesbyrd (1994) beskriver 
Richard Sennett vigtigheden af at kunne 
se livets kompleksitet for sig med egne 
øjne: templer, markedspladser, idrætspar-
ker, statuer og malerier. At udvikle sig som 
menneske, hænger sammen med vores 
evne til at håndtere stadig mere komplek-
se erfaringer, bemærker han. Men livet i 
de moderne storbyer opleves efterhånden 
mere som «flydende mentale operationer». 
Som flygtige møder i byrummets neutra-
le anonymitet. Ydre stimuli virker som 
en bedøvelse af erfaringen. Omgivet af 
hektisk aktivitet og distraktion vender vi 
os indad, samtidig med at vi flygter fra 
os selv. Når dagen er omme, ved jeg ikke 
helt hvad jeg har udrettet, men kan bare 
konstatere at kedsomheden i det mindste 
føles virkelig. Når jeg lader den flyde ud, 
minder den mere om apati, en udvanding 
af sindet. Andre gange giver dette fravær 
adgang til noget uventet og overrump-
lende. Hvorfor? Måske fordi vi ikke kan 
få hold på kedsomheden, men alligevel 
oplever den som vigtig.

I den tidlige kristendom var acedia, 
som oftest oversat til «dovenskab», med 
til at beskrive den form for træthed ved 
livet, hvor munken mangler evnen til at 
drage omsorg for sig selv. Affødt af en 
mangel på interesse for omverdenen eller 
en livstræt indstilling til sine omgivelser, 
blev acedia betragtet som den sidste af 
de syv dødsynder. Kirkefaderen Evagrius 
Ponticus (345–399) anså acedia for at være 
en dæmonisk lidelse. En dæmon der ved 
middagstid angriber munken og frarøver 
verden mening eller substans. Munken 
syndede fordi acedia, med sin åndelige og 
moralske apati, fjernede ham fra Guds her-
lighed og nåde. Kun gennem bøn og hårdt 

Kedsomhed i en træt tid
Essay.  

Vi keder os mere og mere, i arbejdsmøder, netliv og endeløse 
distraktioner. Men måske keder vi os uden rigtig at kede os.  

Den dybe kedsomhed er også en tilstand hvor tanker, idéer og  
et andet liv bryder frem. 

A"#$%&'#( C%(&#(%
Forfatter og skribent.

{En dæmon der ved 
middagstid angriber 
munken og frarøver 
verden mening.

arbejde kunne denne tilstand bekæmpes. 
Elementer af apatien kan bevæge sig over 
i den franske ennui, hvor der spores et had 
til verden og én selv, eller bare en livslede 
og afsky ved hele det borgerlige liv, kendt 
fra romantikken og de franske 1800-tals-
bohemer Charles Baudelaire og Joris-Karl 
Huysmans.

JEG VENTER PÅ AT NOGET SKAL SKE
«Men inderst inde ventede hun på at 
noget skulle ske.» Sådan tænker Madame 
Bovary i Flauberts roman med samme 
navn fra 1857. Og sådan tænker Vladimir 
og Estragon i Becketts Mens vi venter 
på Godot (1952), hvor de to vagabonder 
venter på noget som ikke kommer. Og 
sådan tænker og håber figurerne i svenske 
Roy Anderssons film, hvor enhver kom-
munikation mellem mennesker er brudt 
sammen, hvor der kun er velsignelse at 
finde enten ved at forsvinde ind i stil-
hedens flygtige øjeblikke eller gøre ende 
på det hele. Alligevel er der noget ret så 
genkendeligt på spil i denne tilstand af 
venten: Mens vi venter, forestiller vi os 
noget. Billeder og forventninger hober sig 
op. Men intet sker, og så kommer den sni-
gende, kedsomheden, uden at være helt 
konkret. Den flyder ind i os, breder sig ud 
i kroppen. Den er virkelig. Det der først 
bare ligner et privilegeret liv hos Madame 
Bovary, er en beskrivelse af kedsomhe-
dens indre lava forbundet med venten.

I Jarhead (2003), som to år senere blev 
filmatiseret, beskriver Anthony Swofford 
sit liv som soldat under Golfkrigen: «Dette 
er vores arbejde, vi venter.» Soldaten sid-
der på sin post og venter og stirrer på en 
prik ude i ørkenen. De faste holdepunkter 
forsvinder og hjernen kører i tomgang. Den 

ene dag glider over i den anden uden varia-
tion. Små bevægelser i terrænet, kan få selv 
den garvede soldat til at reagere prompte 
og affyre hasarderede skud. Man skal have 
uroen ud af kroppen. Efter at have ventet 
og ventet, begynder det at regne med bom-
ber. «Endelig skete der noget, han græd af 
lykke», skriver Swofford. 

Han beskriver ret så detaljeret hvad det 
er for en dagligdag der venter soldaten, når 
han skal i krig. Langt det meste af tiden 
går med til forberedelse og venten, som 
ofte adskiller sig markant fra soldatens 
egne forventninger. Men som Cordes er 
inde på, fremstår krigen som et sindbillede 
på hvordan den lejlighedsvise kedsomhed, 
præget af den monotone og ensformige 
dagligdag, glider over i den eksistentielle 
kedsomhed, mærket af meningsløshed og 
tomhed. Ikke mindst fordi at krigen får 
sin mening ved at fuldende en mission. 
Det kribler i hele kroppen for at få lov til 
at nedkæmpe fjenden, indtage territoriet, 
melde sejrstolt tilbage til hærledelsen. 

Men krig fungerer sjældent på den 
måde. Det som møder én er daglige små 
og store forhindringer, logistikproblemer, 
lokal korruption, forkerte meldinger om 
fjendens position, politisk tovtrækkeri. I 
dag trækker de fleste krige ud, og krigen 
bliver derfor én lang kedsomhedsøvelse. 
Den ufrivillige kedsomhed er den farli-

ge. At være udstationeret langt væk fra 
andre, kan opleves som et fængsel. Man er 
villig til at gå til yderligheder, for ikke at 
gå til i tomhed og isolation. Selv hændel-
serne i Abu Ghraib-fængslet mener Cordes 
godt kan forklares med kedsomhed. Han 
hæfter sig især ved det forhold, at flere 
amerikanske soldater har bekræftet beho-
vet for at iscenesætte de irakiske fanger i 
forskellige positioner, som en performance 
for hinanden.

ARBEJDE OG DOVENSKAB
Det siges at den franske revolution 
udsprang af en foragt for de adelige og 
deres dovne og overdådige liv. Gennem 
sin flid, opbyggede den hårdtarbejdende 
undertrykte borger en moral som var den 
danderende adel overlegen. Han havde 
gode kort på hånden til at kræve grund-
læggende ændringer af samfundet. Man 
skal arbejde, ikke dandere den. Men med 
velfærdssamfundets opdeling af arbejde 
og fritid, begiver vi os på flere måder ud i 
mange af de samme aktiviteter som adelen 
før og under den gamle revolution: digte, 
spadsere, lege, dagdrømme. 

«Med fritiden har de almindelige bor-
gere også fået det privilegium, at de kan 
kede sig», skriver Cordes. Kedsomheden 
bliver til masseerfaring. Men i samme 
åndedrag banaliseret gennem forbrug eller 
udskammet gennem arbejdsmoral. «I sid-
ste ende er den masseepidemi af banal 
kedsomhed, vi oplever lige nu, en ked-
somhed, der stammer fra overflod.» Livet 
deles op i enten arbejde eller dovenskab. 
Mellem det som kan betale sig og det som 
ikke kan. Ikke at knokle, ikke at være 
strategisk, at vælge brødløse studier, er 
en luksus. Det skal ikke være lystbetonet 

at gå på arbejde, som den danske statsmi-
nister udtrykte det for nylig. For arbejdet 
er selve drivkraften for alt andet, og 
løsningen på alle samfundets problemer. 
Altså, for seriøse mennesker, der lever i 
den virkelige verden, er der kun arbej-
de og dovenskab. Den ikke-produktive 
mødes overalt med mistænkeliggørelse. 
Kedsomhed og angst er blot illusioner, 
former for dovenskab, og dovenskab er 
et moralsk svigt i forhold til at arbejde og 
tjene penge. 

Heraf nok også det raseri, had og kynis-
me der gennemsyrer Michel Houellebecqs 
bøger. En verden der udskammer kedsom-
hed og dovenskab, indpoder en oplevelse 
af at skulle leve i en perfekthedskultur, en 
præstationsstyret falsk verden, som giver 
næring til en stigende indebrændt vrede 
der ikke kan finde sin udløsning. Følelsen 
af at være vigtig, at have noget på hjerte, 
er selv på en avanceret højtspecialiseret 
vidensarbejdsplads afløst af meget af det 
som kendetegner det serielle livs repeti-
tive manuelle arbejde: banal kedsomhed.

MENINGSFULD UVIRKSOMHED
Som den danske forfatter Per Højholt skri-
ver, er vi måske kommet derhen, «hvor vi 
er bange for at kede os, for hvad kan så ikke 
undslippe os? Intelligensen, for eksempel. 
Vi kunne risikere at blive dumme, og det 
tør vi ikke, for sæt det nu er vores oprin-
delige natur, som dukker op med kedsom-
heden. Så er vi jo lige så dumme som de 
dumme. Den slags skaber angst. Fordi det 
er sandt.»3 For hvad nu hvis det er vores 
oprindelige natur der dukker op med ked-
somheden. Hvad nu hvis kedsomheden 
afslører dumheden, som Cordes hævder? 
Eller, som i Houellebecqs romaner, .../ 

{Ikke at knokle, ikke 
at være strategisk, 
at vælge brødløse 
studier, er en luksus.

Den kristne dødssynden acedia, mental dovenskap eller apati, slik Pieter Brueghel den eldre forestilte seg den i 1558.  
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1 Fra Alexander Carnera, Jordens drejebænk, Antipyrine, Århus, 
2021. 

2 Se Martin Heidegger, Fundamental Concepts of Metaphysics. 
World, Finitude, Solitude, Indiana University Press, 2001.

3 Per Højholt, Stenvaskeriet og andre stykker, Gyldendal, 
København, 1994. 

4 Se Peter Holm Jensen, Øjeblikket, Det poetiske Bureau, 
København, 2022.

/... afslører hvordan den højtlønnedes liv 
mere og mere ligner livet med et lavtløns-
job. Et liv med gentagelser, tomme stimuli, 
overspringshandlinger, apati og drænende 
mødekultur. I så fald er det ikke så mær-
keligt, som Elizabeth Wurtzel er inde på i 
sin bog Prozac Nation (1994), at vor tids 
spektakulære depression som regel har sit 
udspring i mindre dramatiske stemninger 
som interesseløshed, ligegyldighed, ked-
somhed og meningsløshed.

Men når der ikke længere er noget 
udenfor arbejdet, når vores erfaringer 
fortyndes og opfattes som midler til pro-
duktive mål, da har vi ikke længere noget 
egentlig modtræk. Vi kan kun håndtere 
tristessen, kedsomheden og fortvivlelsen 
ved hjælp af medikamenter og selvhjælp-
steknikker designet til at gøre os parat 
til igen at træde ind på arbejdsmarkedet. 
Vi har ikke et sprog og kan ikke se noget 
andet for os. Spørgsmålet er om ikke sløv-
hed og sørgmodighed stadig ligger på lur 
i det moderne arbejdsliv, som den danske 
forfatter Peter Holm Jensen har været 
inde på.4 Og kan vi ikke stadig lære noget 
af den gamle kristne kultur for hvem ace-
dia!og!tristitia!også indbefattede tilstande 
som kedsomhed, dovenskab og fortvivlel-
se: synden at bevidst trække sig tilbage fra 
livet og det guddommelige? Ikke mindst 
fordi man, i modsætning til i dag, opfat-
tede disse problemer som hørende til hele 
personligheden, og derfor ikke noget der 
blot lod sig kurere gennem arbejde, men 
først og fremmest gennem bøn, kontemp-
lation og åndelige øvelser, det vil sige gen-
nem en meningsfuld uvirksomhed. Men er 
det ikke i en sådan meningsfuld uvirksom-
hed at noget helt andet bryder frem, som 
er tæt forbundet med kedsomheden?

KEDSOMHEDENS EKSTASE
Det tyske ord langeweile peger på den 
effekt, det tunge humør har på tiden. 
Det er en oplevelse af tidens langsom-
melighed, men med til ordet hører også 
en dvælen i tid, af det tyske ord verweile 
(dvæle). Der hvor man giver sig hen til det 
som sker, lader tanken hvile, for langsomt 
at åbne sig. Der er flere måder at gøre det 
på. Man kan skabe en ramme, hvor der 
ikke sker så meget, som giver plads til 
fantasien. Indenfor filmkunsten handler 

det om at fastholde den samme indstil-
ling, ikke klippe for at skabe fremgang. 
Som i Jørgen Leths 66 scener fra Amerika, 
i Andy Warhols Empire og Kiss, eller i 
Michelangelo Antonionis Blow Up, der 
alle præsenterer en række elementer uden 
fremdrift og uden handling. Underlige 
stilstander, der udfordrer beskueren. For 
Cordes var det at se Andy Warhol sidde 
og spise en burger, en helt ny måde at se 
film på. At gå på opdagelse handler også 
om at udstå kedsomheden, at tåle noget, 
opleve selve tiden, tiden der gennem-
strømmer dig. Også ungarske Bela Tarr og 
thailandske Apichatpong Weerasethakuls 
sene film har noget af dette over sig. I 
sidstnævntes film vil man eksempelvis 
støde på en kvinde, der bare sidder og 
kigger ind mellem palmerne til lyden af 
summende cikader, uden at hun foretager 
sig andet. Her handler det for Cordes om 
at give plads for «den gode kedsomhed». 
At blive bragt hen til en anden tilstand. 

Fremfor at stille krav om ny ydre stimu-
li, et næste billede, en reaktion, en hand-
ling, skal man snarere på stoisk vis opfatte 
apatien ikke som noget negativt, men som 
en terapeutisk bevægelse hen imod større 
sindsligevægt. Hvorved den uvirksomme 
aktivitet, får noget andet til at bryde frem. 
Cordes viser her en mere åben tilgang til 
den stoiske apati: «Nysgerrigheden erstat-
tes af en slags apati, nu ser jeg nærmest 
ikke filmen, men kigger blot på lærredet, 
registrerer ikke noget. Lidt tid går. Lyden 
undrer mig lige pludselig. Billedet bliver 
mørkere og mørkere, unaturligt hurtigt. 
Som om en kæmpesky er i gang med at 
overtage hele landskabet, hele jorden.» 

Jeg kommer til at tænke på 1974-fil-
matiseringen af Georges Perecs punktro-
man En mand der sover (1967), som begge 
er et fortættet studie i eksistentiel apati, 

om at være uden begær, indifferent, synke 
ned i en svimlende tomhed. Romanen 
handler om en studerende der lever i sit 
kvist- og soveværelse. Med for megen fri-
tid begynder han dag for dag at drive væk 
fra andre mennesker. Han driver omkring 
i gaderne i Paris og morer sig selv med 
små meningsløse lege, såsom at optælle 
samtlige russiske restauranter i det 18. 
arrondissement, mens han planlægger en 
rute som forbinder dem alle uden at han 
igen skal krydse sin egen vej. På et tids-
punkt stopper han med at gå ud og ligger 
ubevægelig i sin seng hele dagen. Det er 
som om det gamle spørgsmål om hvad 
skal man stille op med sit liv, har bragt 
denne unge studerende tælling. Gør hans 
mange forestillinger ham ude af stand til 
at leve? Kører tankerne i ring? Eller er 
denne stilstand indgangen til en ny form 
for handling? En ny vækkelse?

Ligesom på øde og forladte steder, 
hvor der ikke sker noget, kan der også 
være noget næsten religiøst ved en cam-
pet Warhol-film, som om vi her gen-
nem opmærksomheden på vores egen 
opmærksomhed glider over i en ekstatisk 
tilfredsstillelse over det som er: et gult lys 
der tændes og slukkes på ottende etage i 
Empire State Building, trækningerne i den 
unge mands ansigt da han kommer efter 
det lange blow job. Chantal Akermans 
Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 
1080 Bruxelles (1975), der skildrer en 
enlig mor der bor alene med sin søn, er 
ikke bare endnu en film om udsatte kvin-
der hvis hverdag er mærket af kedsomhed 
og ensomhed, og som må kæmpe, i dette 
tilfælde som hjemmeprostitueret, for at 
få enderne til at mødes. Den er som et 
fysisk slag i maven. I hver en scene følger 
vi Jeannes trivielle hverdag, helt ned i 
detaljen, også når hun skræller kartofler. 
Der klippes ikke. «Hvorfor skal jeg kede 
mig?», spørger Cordes. «Fordi jeg skal 
opleve hendes livsrytme, ikke bare forstå 
den.» Måske den slags film kan lærer os 
noget om undertrykkelse, om kvinders liv 
som det ofte har taget sig ud. 

IND I LYSNINGEN
Kedsomhedens beskyttende virkning lærer 
jeg at kende, så snart jeg udviser større 
tålmodighed overfor en situation. For at 

få øje på nye sider af ens arbejde, kræver 
det at man gentager de samme handlinger 
igen og igen. Et gennembrud i udviklingen 
af ens arbejde stiller ofte særlige krav 
til disciplin og tålmodighed, at kunne gå 
gennem modstand. Kedsomheden ledsa-
ger én på vejen for til sidst at ophæve sig 
selv. Den virtuose artist eller håndværker 
kan som bekendt gentage den samme 
handling, fordi gentagelsen afsætter små 
nuancer, små forskelle. Kedsomhed er ikke 
lig med kreativitet. Den er snarere det sted 
der giver plads for en anden måde at være 
i verden på, som Cordes skriver.

Og det er måske det snedige og elegan-
te ved kedsomheden: Den er ikke middel 
til et mål, men en tilstand og en måde at 
være til på. Det at tænke nyt, at opdage 
noget nyt ved det samme, kræver som 
regel en særlig form for modtagelighed, 
og derfor et spørgsmål om overhovedet at 
komme derhen, hvor jeg er parat til at se 
på ny. At bevæge sig ind i kedsomhedens 
landskab og nabolandskaber er også en 
øvelse i at tænke. Jo mere jeg bevæ-
ger mig ind i tilstanden eller situationen, 
desto mere kan jeg have en oplevelse af 
at nærme mig noget mere oplysende og 
sandt, som ikke bare bunder i fakta. Du 
stirrer ud ad vinduet, har tabt tråden, du 
rejser dig, går en tur, og så kommer det til 
dig, lige der, det som hele tiden har været 
der. Det der ligner dovenskab, kan være 
en del af en meningsfuld aktivitet. «Når 
tingene bliver vanskelige og ubærlige, 
befinder vi os på et sted, der allerede er 
meget tæt på sin forvandling», skriver 
Rilke. Det synes jeg er det smukke ved 
Cordes bog, at kedsomheden virker som 
en membran for tænkning, en afsløring af 
hvor lidt vi tænker. © norske LMD

Sebastian Cordes, Om kedsomhed. Essays, Kronstork, Askeby, 
2022.

{«At være immun 
overfor kedsomhed 
… Det er nøglen til 
det moderne liv.» 

DAVID FOSTER WALLACE 
THE PALE KING (2011)

FOREDRAG

KUNSTNERES!FRIHET!
–!EN!SELVFØLGE?

Foredrag om Safemuse 
JAN!LOTHE!ERIKSEN,!foredragsholder

Søndag 4. september kl. 12.45 
Oslo domkirkes krypt

Gratis inngang

BACH!
Bach-konsert med anerkjent 

orkesterleder
L’ORFEO!BAROCKORCHESTER (AT)

ANDERS!J.!DAHLIN,!tenor
MICHI!GAIGG,!dirigent

Lørdag 3.!september kl. 19.00
Oslo domkirke
450,–/350,–/100,–

BOYSENBUSSEN
Opplev Oslos orgelska"er med 

Olav Rune Bastrup og Espen Melbø

CÉSAR!FRANCK
&!FRANSK!ROMANTIKK

Mandag 5. september kl. 17.30 
Oppmøte  ved Oslo domkirke 17.15

300,–

FESTIVALHØYMESSER
Søndag 4. september kl.11.00

Helgerud kirke
Stabat mater av Tim Stern!(URFREMFØRING)

Sangere fra Bærum pikekor
Ingrid Stige, solist og dirigent

Oslo domkirke
Göteborg Domkyrkas Flickkör, 

Pe"er Ekberg, dirigent
Marcus André Berg, orgel

Valborg Orset Stene, prest

BARNEKORSTAFETT
Oslo Domkirkes Gu"ekor

Trefoldighet Jentekor
Bisle" gu"ekor

Majorstua barne- og ungdomskor
Göteborg Domkyrkas Flickkör (SE)

Lørdag 3.!september kl. 15.00
Trefoldighetskirken

150,–/100,–/50,–

LA PRINCESA KRISTINA 
DE NORUEGA 

Historien om norske prinsesse  
Kristina som gi#et seg med prins 

Felipe av Castilla i 1258 
MÚSICA ANTIGUA (ES)

EDUARDO PANIAGUA, dirigent
Søndag 4. september kl. 19.00 

Gamle Aker kirke
350,–/250,–/100,–

2X!STABAT!MATER
A.!SCARLATTI: STABAT!MATER (1724)
T.!FUTRELL: STABAT!MATER (2021)

TERJUNGENSEMBLE
SILJE!AKER!JOHNSEN,!sopran

ASTRID!NORDSTAD,!mezzosopran
LARS-ERIK!TER!JUNG,!dirigent
Mandag 5. september kl. 19.00

Oslo domkirke
350,–/250,–/100,–

HUGI!GU#MUNDSSON: 
THE!GOSPEL!OF!MARY

OSLO!SINFONIETTA
SCHOLA!CANTORUM (IS)

BERIT!NORBAKKEN,!sopran
HÖR#UR ÁSKELSSON,!dirigent

 
Tirsdag 6. september kl. 20.00

Oslo domkirke
400,–/300,–/100,–

ORGELKONSERT: 
FRANSK!ROMANTIKK

Stjerneorganist fra Paris spiller 
Tournemire, Franck og Fauré 

FRÉDÉRIC!BLANC (FR),!orgel
Onsdag 7. september kl. 19.00

Uranienborg kirke 
300,–/200,–/100,– 

(mesterklasse for NMH-studenter 8. september)

FOREDRAG
RUTH!REESE!-!THE!BLACK!ROSE
Om artisten og aktivisten Ruth Reese

MICHELLE!A.!TISDEL,!foredragsholder

Søndag 11. september kl. 12.45 
Oslo domkirkes krypt

Gratis inngang

AVSLUTNINGSKONSERT
LES!TALENS!LYRIQUES (FR)

CHRISTOPHE!ROUSSET,!dirigent

G.B.!PERGOLESI:!STABAT!MATER
+ musikk av Leo, Ferrandini/Händel

Søndag 11. september kl. 19.00
Oslo domkirke

Feltplassering: A/B: 500,-  C/D: 400,-

POLYPHONY (UK)
STEPHEN!LAYTON,!dirigent

Verdensledende britisk kor med
vakkert renessanseprogram
J.!BROWNE: STABAT!MATER

+ musikk av Palestrina,  
E$envalds og %ukaszewski

Torsdag 8. september kl. 19.00
Oslo domkirke
400,–/300,–/100,–

OSLO 
INTERNASJONALE 
KIRKEMUSIKK-
FESTIVAL

DEL 2 
3.–11.!september
2022

Se hele programmet på www.kirkemusikkfestivalen.no /// Bille"er: www.ticketmaster.no / 22418115

Kirkemusikalsk  
gullrekke

I Chantal Akermans kjedsommelige filmklassiker Jeanne Dielman (1975) følger vi husmorens trivielle gjøremål i detalj i nesten tre og en halv time, for å oppleve hennes livsrytme. 


