
 

 

 
 

”SKÅL FOR KVINNFOLK” 
TIRSDAG 24. SEPTEMBER KL 19.00 I GAMLE LOGEN 
 
VORSPIEL: TURID BIRKELAND 
 
KVARTETTKONSERT: VERTAVO 
Kvartettprogram: Clara Schumann ”Tre Romanser” op. 22,  Kaija Saariaho ”Terra 
Memoria”, Brahms op. 51 nr. 2 
 
NACHSPIEL: VERTAVO/TESTOSTERONE 
 
Vertavo byr på pangstart 
Oslo Quartet Series er stolte over å fortsette braksuksessen fra i fjor, og 
starter opp igjen den 24. september i Gamle Logen kl 19 med en brask og 
bram. Vertavo, som i sitt 29. år er noe av det aller mest seiglivete norsk 
musikkliv har å by på, ønsker å skåle for stemmeretten denne kvelden. 
 
Rett til å stemme… hva? 
Hva med retten til å stemme egen fiolin? spør Turid Birkeland, som vil snakke 
om musikk, politikk og stemmerett, før Vertavo begynner å spille. Birkeland er 
øverste sjef for Rikskonsertene og er uten tvil en av Norges absolutt beste 
hoder, hun vil gi oss både noe å tygge på og å le av. 
 
Til minne om våre formødre 
Vertavos konsertprogram består av Clara Schumann, Kaaja Saariaho og 
Johannes Brahms, og kretser rundt de som har brøytet vei for oss i fortiden, 
og er til minne om våre forfedre. In Terra Memoriam av den finske 
komponisten Saariaho handler nettopp om dette. 
 
Testosterone i Nachspiel 
Som kveldens nachspiel ønsker vi å presentere noen spirende kvartetter av i dag, gi 
dere en liten musikalsk dessert, samt enda flere grunner til å skåle både for kvinnfolk 
og mannfolk! Quartetto Testosterone mottok 1.-pris i Ungdommens 
musikkmesterskap i 2011, og er beryktet for “Glass på dass”. 
 
Festivalstemning 
Oslo Quartet Series setter strykekvartetten i rampelyset, og gir publikum en unik 
festivalstemning fra begynnelse til slutt. Alt under et tak, fra et spennende vorspiel før 
selve kvartettkonserten, til et avslappende nachspiel. Siden lanseringskonserten 24. 
april 2012, har Oslo Quartet Series raskt etablert seg som en viktig del av Oslos 
kulturliv. Dette har gitt grobunn til at internasjonalt anerkjente strykekvartetter, 
endelig står på podiet i Oslo. 
 
For mer informasjon:  



 

 

www.osloquartetseries.no  
Følg oss gjerne på Facebook:  
https://www.facebook.com/pages/Oslo-Quartet-Series-
Kvartettserien/350093025010643 
Kontaktperson:  
Juliet Jopling / +47 94402534 / juliet@osloquartetseries.no 
 
 

 
 
Turid Birkeland  (født 5. november 1962 i Haugesund) er en tidligere norsk politiker 
tilhørende Arbeiderpartiet, og var kulturminister i Thorbjørn Jaglands regjering fra 
1996 -1997. Hun er også forfatter og har vært kultursjef og programleder i NRK, samt 
leder for Risør Kammermusikkfest. Fra 2008 var Birkeland seniorrådgiver i Telenor, 
men tok i 2012 over som direktør for Rikskonsertene, en seksårig åremålsstilling, 
etter Åse Kleveland. 
 

 
Vertavokvartetten  ble etablert i 1984, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 
1995 da kvartetten vant 1. pris, Publikums-prisen og Radiolytternes pris i Melbourne 
Chamber Music Competition. Året etter vant de den Nordiske Kammer-
musikkonkurransen i København og mottok Spellemannsprisen for sin innspilling av 
Nielsens strykekvartetter. Vertavokvartetten har fortsatt sin omfattende konsert 
virksomhet i Europa, USA og Japan, og neste sesong vil New York, London, Paris og 
Amsterdam stå for tur. Vertavo-kvartetten spiller på fantastiske instrumenter fra 
Sparebankstiftelsens Dextra Musica. 
 



 

 

Strykekvartetten Quartetto Testosterone  ble stiftet høsten 2008, og har siden 
starten engasjert seg sterkt i nyere klassisk musikk. Kvartetten består av Daniel 
Lyngstad og Sondre Fjose Sandberg (fiolin), Jakob Dingstad (bratsj) og Sverre 
Barratt-Due (cello). Alle er av 1991-årgang, og studerer henholdsvis ved Norges 
musikkhøgskole og Barratt Dues musikkinstitutt. I 2011 mottok ensemblet 1.-pris i 
Ungdommens musikkmesterskap, etter å ha kvalifisert seg til den landsdekkende 
finalen. Kvartetten har spilt i blant annet Operaen, Oslo Konserthus, Universitetets 
Aula, og på festivaler som Ultima, Hyperfokus, Levende klassisk og Harmos 
(Portugal). Quartetto Testosterone har samarbeidet med en rekke profilerte 
komponister og musikere, deriblant Morten Gaathaug, Tor Espen Aspaas, Stian 
Carstensen, Håvard Gimse og Njål Sparbo. Videre har kvartetten et tett samarbeid 
med komponiststudentene ved NMH. 
 
 


