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JULEMESSE – missa in nativitate Domini 
SØLVGUTTENE dirigert av Fredrik Otterstad 
Ellen Sejersted Bødtker harpe | Kåre Nordstoga orgel 
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En av årets fineste julegaver 
Sølvguttene kommer i år med en ny juleplate, ”JULEMESSE – Missa in nativitate domini”. Platen er 
bygget rundt den tradisjonelle tidebønnen med messeledd fra mange ulike komponister. Våre 
kjente og kjære julesanger er flettet inn i en verdig hyllest til Jesusbarnets fødsel. CDen gir deg 20 
sanger med julestemningsgaranti! 
 
Jeg er stolt av platen vi nå har laget, og er sikker på at den vil skape en god julestemning i 
adventstiden, sier Sølvguttenes nye dirigent Fredrik Otterstad.  
 
Ny dirigent – kjente musikere 
Platen er den første Sølvguttene gir ut med sin nye dirigent, Fredrik Otterstad. Domorganist Kåre 
Nordstoga og harpisten Ellen Sejerstedt Bødtker medvirker både i samspill med koret og som 
solister. I tillegg har Wolfgang Plagge komponert et nytt verk spesielt for denne juleplaten. 
 
Sølvguttenes flotte guttekorklang har blitt en del av den norske julefeiring, - det er alltid en glede å 
spille sammen med dem, sier Kåre Nordstoga.  
 
Å spille med Sølvguttene er et av årets store høydepunkter for meg. Dette albumet er et 
stjernetreff, sier Ellen Sejersted Bødtker. 
 
JULEMESSE – Missa in nativitate Domini 
Platen er en ny og stemningsfull feiring av julens budskap, og Sølvguttenes mest egenartede og 
spennende juleplate til nå: Her har koret har valgt å synge messeledd fra ulike komponister, mens 
man vanligvis synger én hel messe komponert av samme komponist. Sølvguttene ønsket å vise 
hvordan komponister fra ulike tidsepoker har tonesatt de samme ordene. Messeleddene spenner 
over 1000 år i tid, fra Benedictus som ble komponert på 900-tallet, til Kjell Mørk Karlsen og 
Wolfgang Plagges bidrag fra vår tid. Samme tankegang er benyttet i inngangs- og 
utgangsprosesjonen ”Hodie Christus natus est”. Inngangsprosesjonen er den originale gregorianske 
hymnen, mens utgangen er samme melodi, men i nytt arrangement av Benjamin Britten. 
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SØLVGUTTENE (NRKs guttekor) ble stiftet av Torstein Grythe i 1940, og er en institusjon i norsk 
sang- og musikkliv. Koret har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser. 
Sølvguttene har en omfattende og variert konsertportefølje, og har hatt gleden av å opptre i en 
rekke fantastiske konsertarenaer, blant annet Peterskirken i Roma, Westminster Abbey i London, 
Berlinerdomen og det Kongelige norske Slott.  
 
For mange er Sølvguttene synonymt med julen, men for oss er julen synonymt med Sølvguttene. 
Det er en årsak til at vi bruker så mye tid på dette koret – og det er ønsket om å videreføre den 
arven som er skapt gjennom over 65 år. Siden starten har ca 1700 gutter vært innom koret, og 
alle har på sin måte vært med på å skape historien om Sølvguttene. Hver årgang er i seg selv unik, 
men kjernen ved koret, den umiskjennelige klangen og gleden ved å formidle sang på høyt nivå 
består. Og den videreutvikles, nå under Fredrik Otterstads kyndige musikalske ledelse.  
 
En anekdote fra 2005 viser litt av den posisjonen koret har klart å opparbeide seg gjennom tidene. 
Koret var på en turné i Ålesund rundt juletider, og etter en konsert i en av byens kirker tok vi inn 
på et hotell for å vente på Hurtigruten som skulle ta oss videre til Bergen. Som takk for at vi fikk 
lov til å være på hotellet, skulle vi synge et par sanger for et julebord, som en liten overraskelse. 
Hotellsjefen gikk inn i salen for å fortelle bandet som spilte at de kunne ta en ti minutters pause 
ettersom Sølvguttene skulle synge noen sanger for gjestene. Kommentaren fra bandets frontfigur 
var følgende: ”Ja selvfølgelig skal Sølvguttene synge her, og vi er The Beatles”. Ansiktsuttrykket 
hans da vi marsjerte inn var ubetalelig. 
 
FREDRIK OTTERSTAD har siden 2004 vært Sølvguttenes dirigent. Han ble uteksaminert fra 
Norges Musikkhøgskole i 1999, og er i tillegg til dirigent for koret også lærer ved et musikkgymnas 
i Oslo. Fredrik har selv vært Sølvgutt i en årrekke, og begynte som liten gutt i 1985.  
Fredrik Otterstad har en variert musikalsk karriere bak seg, og har blant annet medvirket på over 
30 plateinnspillinger i ulike sjangere. 
 
Harpist ELLEN SEJERSTED BØDTKER har spilt med Sølvguttene siden 1990, og er en av 
Skandinavias ledende harpister. Hun har turnert på prestisjefylte festivaler over hele verden og 
spiller ofte med Oslo Filharmoniske Orkester. Med sin allsidighet har Ellen Sejersted Bødtker vist 
hvordan harpens klangfarger kan utvikles gjennom lekenhet og fri improvisasjon. Hun har utgitt 
album på EMI, Universal og Naxos.  
 
Ved siden av å være Sølvguttenes faste organist, har KÅRE NORDSTOGA vært organist i Oslo 
Domkirke siden 1984. Nordstoga er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og ble i 1994 utnevnt til 
professor ved samme sted. Nordstoga er en av våre mest aktive konsertorganister og turnerer ofte 
både i Norge og utlandet, og har i det siste vært solist både i Århus, Notre Dame i Paris og 
Musashino kultursenter i Tokyo.
 
 
 

JULEKONSERTER med SØLVGUTTENE 2006 
 

25. november, Drammen Theater 
26. november, Gjøvik kino 
27. november, Eidsvoll kino 

28. november, Uranienborg kirke 
29. november, Askim Kulturhus 

30. november, Uranienborg kirke 
4. desember, Frelsesarmeen, Egertorget 

5. desember, Ris kirke, Oslo 
7. desember, Juletreåpning, Trafalgar Square, London 

8. desember, St. Martin-in.the-Fields, London 
14. desember, Nøtterøy kulturhus 
15. desember, Arendal Kulturhus 
16. desember, Ibsenhuset, Skien 

17. desember, Trefoldighetskirken, Oslo 
18. desember, Grønland kirke 

20. desember, Bærum Kulturhus 
24. desember, Trefoldighetskirken, Oslo (NRK TV) 


