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Familiekonsert med Cateura – orkestret for resirkulerte instrumenter, IRIS kammerorkester 
og gjesteartist Sondre Lerche 

 
 

                         CATEURA – ORKESTRET FOR RESIRKULERTE INSTRUMENTER 
Med instrumenter av oljefat, ødelagt kjøkkenutstyr og metallrør, har ungdom fra Paraguay vist at 
musikk dreier seg om samspill, innlevelse og formidling. Medlemmene i Cateura – orkesteret for 
resirkulerte instrumenter, er bosatt i området rundt søppelfyllingen med samme navn i Paraguays 
hovedstad. Historien om det spesielle orkesteret har vakt internasjonal oppsikt, og i dag reiser de 
unge musikerne verden rundt på orkesterturné. Under Festspillene møter de elever fra Norsk 
kulturskoleråd og Dextra Musica sitt samarbeidsprosjekt IRIS. De to orkestrene spiller både hver for 
seg og sammen, og programmet har stor spennvidde rettet mot hele familien. 
Orkesteret fra Cateura ble initiert av miljøarbeider og musiker Favio Chavez for å aktivisere barna i 
området og skape større samhold. Siden de ikke hadde tilgang på nok vanlige instrumenter, kom han 
på ideen om å bygge dem selv av avfallet fra søppelfyllingen.   
 
SONDRE LERCHE 
I tillegg til klassiske perler, blir det Sinatra-slagere og Sondre Lerche-låter. 
– Det er en sann glede og ære å få være gjesteartist med disse unge musikerne. Jeg ser frem til å 
høre orkestrenes repertoar av klassikere, og ikke minst til at vi skal møtes i musikken når vi fremfører 
noen av mine låter sammen, sier Sondre Lerche, som nå får arrangert låter som Legends og sin nye 
singel Despite the Night for orkester. Les mer her. 
 
IRIS KAMMERORKESTER 
Under konsertmester Sonoko Miriam Shimano Weldes ledelse møtes Norges fremste unge musikere 
og kulturskoleelever fra Ringerike, Bærum, Asker, Nedre Eiker, Sandefjord, Larvik, Drammen og 
Bergen. 
Resultatet er et orkester med en vitalitet og en spilleglede du skal lete lenge etter og et friskt tilskudd 
til norsk musikkliv. Etter lanseringskonserten under Festspillene i Bergen, går turen videre til 
Drammen og Festspillene i Vestfold, med konserter på Union Scene og Hjertnes 
kulturhus. Konferansier Wolfgang Plagge er kunstnerisk leder i IRIS prosjektet. IRIS prosjektet er et 
samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Dextra Musica og er et felles løft innen musikkopplæring 
for barn og unge i store deler av Buskerud, Vestfold og Telemark. 
 

                          Festspillene i Bergen tilbyr deg å kjøpe 2 billetter for prisen av 1 til konserten i Grieghallen                 
                          onsdag 03. juni kl. 18.00–19.40.  
                          Du får to billetter for kun kr 150,- ved å henvende deg i Grieghallens billettkontor (tlf. 55 21 6150,    

                          e-post billettkontoret@grieghallen.no), Den Nationale Scene (tlf. 55 60 70 80, e-post dns@dns.no)    
                          eller i Festspillenes billettbod på Torgallmenningen. Du kan også kjøpe dine rabatterte billetter på nett   
                          ved å benytte passord «TILB15».  
                          Velkommen til Festspillene i Bergen 27. mai – 10. juni!  

http://www.billettservice.no/search/?keyword=familiekonsert+med+cateura

