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Tusen takk for en fantastisk 
tur til St.Petersburg! 

Hilsen oss i Nesodden & 
Frogn Kammerkor 
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ANKOMST FREDAG  1.AUGUST

Ankomst der 
bussen kjørte 
oss til hotel
Anabel. Nevskij
prospekt ble 
asfaltert mens vi 
var der, og 
russerne hadde 
7 dampveivalser 
i sving om 
natten. Meget 
effektivt.

FAKTARUTEN
Sankt Petersburg regnes som 
Russlands kulturhovedstad, 
og en viktig russisk havneby 
forbundet med det baltiske 
hav. Byen har, som føderal 
enhet, et areal på 1439 
kvadratkilometer.

Det sies at St. Petersburg er 
Russlands mest europeiske 
by. Blant byer i verden med 
over en million innbyggere, 
er St. Petersburg den 
nordligste. 

St. Petersburgs historiske 
senter er oppført på
UNESCOS verdensarvliste.;.
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ANKOMST FREDAG 1.AUGUST

Open Ceremony of Festival – gala konsert i St. Peter and Paul Cathedral på
Nevskij Prospekt. Koret - i bunad - på scenen for å synge Festival hymnen 
Poyushchiy mir (Singing world) sammen med det russiske vertskoret . Her sang 
vi vårt norske nummer ”Brudefærden”.

Fellesmiddag – som var kun korets medlemmer i et lite lukket lokale med 
russisk schnitzel, grønnsaker og russisk tertekake til dessert - ikke helt etter 
forventningene, kanskje…

Korets repertoar:

Festivalhymne

Brudefærden

FAKTARUTEN
St. Petersburg er fremfor noen 
museenes og minnesmerkenes by.
Byen ble grunnlagt av tsar Peter den 
store den 27. mai 1703. Den var 
hovedstad i det russiske keiserdømmet
i mer enn to hundre år (1712-1728, 
1732-1918). St. Petersburg opphørte 
å være hovedstaden i 1918 etter den 
russiske revolusjon. Den er Russlands 
nest største og Europas tredje største 
by etter Moskva og London. Byen 
ligger langs bredde- graden 59°56′N, 
og er dermed verdens største by nord 
for Moskva (55°45′N). 4,6 millioner 
mennesker bor i byen, og over 6 
millioner mennesker innbefattet 
forsteder. 



6

Sightseeing VINTERPALASSET LØRDAG 2.AUGUST

Vinterpalasset tok oss med storm, vi vandret gjennom 
gullsaler, med ornamenter, takmalerier, ballsaler, utsøkte 
rom fulle av detaljerte utsmykninger. Her er Anne-Marit, 
Knut og fruen i malerisamlingsetasjen. Kirsten tar nærbilde 
av glassmosaikk.

FAKTARUTEN

Vinterpalasset

En av byens største 
severdigheter er 
Vinterpalasset, tidligere 
tsarfamilienes 
hovedpalass, tegnet av 
Bartolomeo Rastrelli.          
Vinterpalasset er i dag  
et av fem palasser som 
rommer et av verdens 
største og mest berømte 
kunstmuseer;.
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Sightseeing VINTERPALASSET LØRDAG 2.AUGUST

FAKTARUTEN

Vinterpalasset

Eremitasjen, grunnlagt 
av Katharina den store i 
1764. Her finnes enorme 
og overdådige 
kunstskatter og 
malerisamlinger fra 
tidligere tiders ikoner, 
mesterverk av Leonardo 
da Vinci, Michelangelo, 
Raphael, Rodin, Goya, 
Rubens og Rembrandt
og frem til de franske 
impresjonistene som 
Cezanne, Matisse, 
Monet og en stor 
retrospektiv samling av 
Picassos verker. 

Den ene guiden vår var alltid kledt i 
gull; gullfrakk, gullsko, gullveske 
osv. Hun var flink, men litt vanskelig 
å forstå – hun ”sang” når hun 
snakket.
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Sightseeing VINTERPALASSET LØRDAG 2.AUGUST

FAKTARUTEN

Vinterpalasset

Museet rommer totalt 
ca. 2,7 millioner kunst-
gjenstander.

Etter sightseeing prøvde vi oss med et ute-
nummer på Aleksander den stores plass. Søylen 
er 47,5 m høy.
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Sigthseeing VINTERPALASSET LØRDAG 2.AUGUST

FAKTARUTEN

Vinterpalasset

Et av de mest kjente 
byggverkene i byen, er det 
fantastiske Vinterpalasset, 
som var Tsarens bolig frem 
til den russiske 
revolusjonen. Enda ligger 
det ved elven Nevas 
bredder og fortryller alle 
forbipasserende med sin 
vakre barokkstil, 1100 
rom, uttalige kunstverk og 
glimmer i grønt og gull. 

Bilde av 
VINTERPALASSET

Øvelse med de andre korene. Hvor hen?? Hva gjør vi nå? I 
mellomtiden synger vi….Hvor skal vi gå nå? By-kart var viktig.
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Kanaltur LØRDAG 2.AUGUST

Middag på kanalbåt, eller på restauranter. Kanalturen ble en opplevelse – i strålende solskinn. Vi fikk sett 
mye av byen.

FAKTARUTEN

Det er over 100 broer i St. 
Peterstburg og en kanaltur 
var meget spesiell og ga et 
nærinntrykk av byen.
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Sightseeing - bussturer, venting

Klar til avreise – i hovedgaten Nevskij Prospekt. Vi venter på buss til 
sightseeing. På vei over til Sommerpalasset i hydrofoil.

Harald prøvde å tjene litt 
penger
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Kultur Marinsky theatre kvelden LØRDAG 2. AUGUST

Marinsky Ballet – koret i penantrekk.

Svanesjøen. Teatret var 5 etasjer høyt og teaterkikkert 
var et must.

FAKTARUTEN
Marinsky theatre navn og Mariinsky-
teateret har vært sentrum for russisk 
ballett og opera siden 1860, og er blitt 
et Mekka for både russisk og 
internationale kunstnere. Teateret fikk 
navn etter tsar Aleksander IIs kone. 
Opp gjennom historien har teateret 
hatt flere navn; Statsakademiets 
Opera- og ballett-teater fra 1919, og 
Kirov-teateret fra 1935 etter Sergej
Kirov som var leder for Leningrads 
kommunistiske parti, inntil teateret 
fikk sitt opprinnelige navn igjen i 
1993. Dette verdensberømte teateret 
ligger på teater-plassen i sentrum av 
St.Petersburg. Den praktfulle 
teatersalen er holdt i blått, turkis og 
gull har plass til 1800 tilskuere.

Teaterets ballettensemble er blant de 
ypperste i verden. Mariinsky-teateret
har vært hjemme-scene for 
berømtheter som Anna Pavlova, 
Mikhail Baryshnikov, Galina Ulanova
og Vakhtang Chabukiani, og den 
verdensberømte sangeren Fyodor
Chaliapin.
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Kultur Marinsky theatre kvelden LØRDAG 2. AUGUST

Dirigent m/familie kom halsende inn blødende 1 minutt på, - dirigenten hadde 
krasjet i en lyktestolpe…. på veien til teateret – de gikk – vi andre tok taxi.

FAKTARUTEN
Teateret var opprinnelig en to-etasjers
sirkusbygning. Etter en brann i 1859 ble 
den rekonstruert av Alber Kavos og åpnet 
som Mariinsky-teateret i 1860.
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Utfluktdagen Sommerpalasset i regnvær SØNDAG 3. AUGUST

FAKTARUTEN

Sommerpalasset
Petrodvorets eller Peterhof, ligger 
ved kysten av Finske-bukten ca 36 
km vest for St.Petersburg, idag
tilgjengelig med bil/buss eller 
hurtigbåt.
Petrodvorets ble grunnlagt av 
Peter den store og er kjent som det 
mest overdådige av tsarens 
sommersteder, hvor først og fremst 
fontene-anleggene og parkene 
trekker til seg tusenvis av 
besøkende. Det var Peter den 
stores ønske at slottet og 
haveanlegget skulle overstråle 
Versailles, - og etter vår mening 
har han lykkes meget godt med det.

Her venter vi 
på at fontene 
langs kanalen 
skal begynne 
å sprute kl 
1100.
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Klokken er 1100.

FAKTARUTEN
Anleggingen av godset 
ble gjort over nærmere 
200 år og besto til sist 
av syv parker og 20 
palasser og 
pavillionger. 
Hovedpalasset har en 
praktfull utsikt over 
parken ned mot havet 
og det enorme sentrale 
fontene-anlegget, som 
er stedets største
severdighet. Det består 
av tre kunstig anlagte 
fossefall og en vann-
avenue med 64 fontener 
og 37 forgylte statuer.

Utfluktdagen Sommerpalasset i regnvær SØNDAG 3. AUGUST
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Utfluktdagen Sommerpalasset i regnvær SØNDAG 3.AUGUST

FAKTARUTEN

En sentral severdighet er 
Slottet ligger inne i 
Sommerhaven og er et godt 
eksempel på byens arkitektur 
på begynnelsen av de 18. 
århundre. Slottet er tegnet av 
Domenico Tresini i 1704.
Slottet var ikke ment å skulle 
bebos, kun nyttes for 
fornøyelser og dagsturer. 
Sommerhaven som omgir 
slottet er kanskje en av de 
vakreste
parkene i byens sentrum, 
omkranset av et rikt 
forseggjort smijernsgjerde. I 
sommerhaven finnes også en 
rekke vakre marmorskulpturer.

Sommerhaven ligger sentralt i 
byen, like ved Mars-marken og 
Pauls palass ("Ingeniør-
palasset").
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Utfluktdagen Sommerpalasset i regnvær SØNDAG 3.AUGUST

FAKTARUTEN
Samson" som ble konstruert i 
1835 er den største fontenen i 
Petrodvorets og plassert nedenfor
hovedpartiet på palasset. Den 
viser Samson som holder åpen 
munnen på en løve, og skal 
symbolisere
Russlands seier over Sverige i 
1709 i den store nordiske krigen. 
Fra den forgylte løvemunnen 
skyter en vannstråle høyt til værs.

Petrodvorets ble okkupert av 
tyskerne under den 2. verdenskrig 
og alle bygningene og 
fonteneanleggene ble ødelagt. I 
dag er alt på det nærmeste 
restaurert og palassene og 
fonteneanleggene fremstår i all 
sin opprinnelige prakt.
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Utfluktdagen Sommerpalasset i regnvær SØNDAG 3.AUGUST
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Utfluktdagen - Sommerpalasset SØNDAG 3. AUGUST

Etter en meget våt dag i 
sommerpalasset, var det hjem og 
tørke opp og varme seg. 
Elisabeth ble borte, rakk ikke båt. 
Stor ståhei.

Vinstopp på stamrestaurant –
nabo til hotellet.
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Utfluktdagen - Sommerpalasset SØNDAG 3. AUGUST

For de som ikke gikk ut i hagen, 
ser den slik ut.
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Utfluktdagen - Sommerpalasset SØNDAG 3. AUGUST

Vi måtte ta bilder av alt gullet.

FAKTARUTEN
Russisk og norsk kultur 
er meget for-skjellig på
en del områder, og 
tungrodd byråkrati, 
mangel på service og 
russisk køkultur kan 
bidra til å ødelegge 
reiseopplev-elsen. I 
tillegg kommer den 
enorme prisfor-skjellen
for russere og 
utlendinger på museer og 
forestillinger.
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Utfluktdagen - Sommerpalasset SØNDAG 3. AUGUST

Her diskuterer 
snekkerkyndige golv, 

skjøter osv.

FAKTARUTEN

Taket og golvet 
var laget med 
samme mønster. 
Ofte i lerketre.
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Utfluktdagen - Sommerpalasset SØNDAG 3. AUGUST



24

Utfluktdagen Sommerpalasset i regnvær SØNDAG 3. AUGUST

FAKTARUTEN

Sommerpalasset 
hadde ikke kjøkken 
– russiske tsaren 
likte ikke matlukt. 

De var redd for 
brann og hadde 
ikke varme i kakkel-
ovnene – de var kun 
til pynt.
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Utfluktdagen Sommerpalasset i regnvær SØNDAG 3. AUGUST
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Utfluktdagen Sommerpalasset i regnvær SØNDAG 3. AUGUST

Av de 300 
fontene i parken, 
var noen ”tricky
ones” som ble 
utløst når vi 
tråkket på
bestemte steiner. 
Vi prøvde mange 
av de ”tricky”
fontene, men ble 
alle våte til slutt..
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Utfluktdagen Sommerpalasset i regnvær SØNDAG 3. AUGUST

FAKTARUTEN

Sommerpalasset er 
bygd rett ved 
sjøkanten. 

Russerne badet 
ikke, selv om det 
er langgrundt, 
fortalte guiden

Etter oppvarming 
og klesskift –
vandret vi på
Nevskij prospect, 
spiste nydelig 
middag på en av 
de mange 
restaurantene og 
besøkte St. Isac-
katedralen.
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KONSERTDAGEN - ISAC-KATEDRALEN MANDAG 4. AUGUST
FAKTARUTEN

En sentral severdighet er den 
enorme St.Isaak-katedralen, med 
sin gullbelagte kuppel, den 3. 
største i verden. St.Isaak var 
Romanov-familiens skytshelgen. 
Kirken slik den fremstår idag er 
den fjerde i rekken og ble bygget i 
perioden 1818 - 1858. Kuppelen 
rager 101,5 meter og det ble 
benyttet over 100 kilo gull for å
dekke den.
Kirken er den største i St.Peters-
burg med en kapasitet på ca. 
13.000 mennesker. Selv etter at 
kirken sto ferdig fortsatte 
reparasjons-arbeidene" i kirken.
Ryktene sier at dette hadde sin 
årsak i en overtro innen Romanov-
slekten om at dynastiet ville falle så
snart kirken var ferdig.

Innvendig er kirken smykket av 
et mangfold av forskjelligfarget 
marmor og halvedelstener, store 
mosaikkarbeider, malerier og 
skulpturer, og en enorm ikonestase.
Den praktfulle ikonestasen er 
særlig severdig. Mer enn 100 kilo 
gull er benyttet i 
dekorasjonsarbeidene.

Etter kommunismens fall blir 
kirken nå også benyttet til 
gudstjenester under spesielle 
religiøse høytider som bl.a. den 
ortodokse jule-, nyttår - og 
påskefeiringen.
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KONSERTDAGEN - BLODKIRKEN MANDAG 4. AUGUST

Bilde Isac-katedral

FAKTARUTEN

"Blodskirken" ved Griboidova-
kanalen, med sine 
fargesprakende løk-kupler
minner meget på Vasilije-
katedralen på den røde plass i 
Moskva, - og den noe 
overdrevne russiske stilen er 
trolig et utslag av den sterkt 
våknende russiske 
nasjonalpatriotismen på slutten 
av 1800-tallet.
Kirken ble bygget på stedet der 
tsar Alexander II ble dødlig
såret i et attentat i mars 1881, 
og hans sønn, Alexander III 
satte i gang byggingen av denne 
minneskirken i 1883, som sto 
ferdig i 1907.
Under sovjettiden ble kirken 
benyttet som lagerbygg m.m. og 
Blodskirken gjenåpnet først i 
1999 etter 27 år med enorme og 
kostbare restaureringsarbeider. 
Innvendig opplever vi bl.a. syv 
tusen kvaderatmeter med 
mosaikkarbeider.
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Blodkirken - MANDAG 4. AUGUST

Bilde Isac-katedral

FAKTARUTEN

"Når man ser på den er det 
lett å tenke på Peterskirken i 
Roma, og det var faktisk 
meningen. Tsar Paul I (1796-
1801) godkjente 14. 
desember 1800 planene for 
byggingen, og han ville at 
dette skulle bli Russlands
viktigste kirke. Da var det 
ikke annet enn naturlig å
bruke verdens største kirke 
som modell.

Kirken er dekket av 7000 
m2 mosaikk. Den ble bombet 
under 2. verdenskrig og 
restaurert fram til i dag.

Kirken lå ved siden av 
et marked og endelig 
fikk vi handle turist-
gavene: babuskja, egg, 
rav, utskårne treskrin, 
sjal, sjakkspill, 
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ØVELSE I STATE CAPELLA – MANDAG 4.AUGUST

Øvelse på
scenen og i 
bakrom. Takene i 
bygningene var 
full av utsøkte 
detaljer. 

FAKTARUTEN

Øvelse kl 0900
Freetime til 1900 –
konsert i 
St.Petersburg State
Capella.
restaurert sal, men 
ikke bakrom.
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KONSERT ST. PETERSBURG STATE CAPELLA MANDAG 4. AUG.

Korets 
repertoar:

Våren av E 
Grieg

Sæterjentens 
søndag

Landkjenning 
med fiolinspill

Gud signe vårt 
dyre fedreland

Påls fuge

Denne salen var utsøkt restaurert. Helt fullsatt både av publikum og andre kor. En meget 
verdig arena for korkonsert.
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Vi hørte et fantastisk russisk mannskor, det spanske 
sang fletta av oss, de italienske knikkersgutta sang 
fantastisk, et russisk guttekor var også nydelig å høre 
på. Dette var en stor koropplevelse. Det var kvalitet fra 
alle.

KONSERT ST. PETERSBURG STATE CAPELLA MANDAG 4. AUG.
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MANDAG 4. AUGUST – konsert St. Petersburg State Capella

FAKTARUTEN

St.Petersburg State
Capella.Salen var 
restaurert, men ikke 
bakrom; Veldig 
forfallent, urinlukt, 
ujevne golv, nedslitte 
tepper, avskallede 
maling og ledninger 
som hang…

Det blir mye venting på korkonserter. Her sitter vi i St. Petersburg State Capella 
– et meget slitent lokale ”bak scenen”.
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MANDAG 4. AUGUST – konsert St. Petersburg State Capella

FAKTARUTEN

Koret fikk øvd litt i et 
bakrom med piano

Alt-gruppa selvsagt – endelig fikk vi til Påls fuge
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FESTIVALMIDDAG - MANDAG 5. AUGUST

Festivalens arrangører valgte oss 
- vår avslutningsmiddag – til å
underholde med fantastisk 
balalaika-orkester – flotte 
kostymer, sang og driv. Nydelig 
mat i festivalens regi – en verdig 
og flott avslutning på turen vår.
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Sightseeing til Peter & Pauls fortress - TIRSDAG 5.AUGUST

Klar til avreise – utenfor Anabel hotel. Vi venter på buss til sightseeing.

Kjøkkenet på
hotel Annabel, 
med varme 
pannekaker til 
frokost. Vi bodde 
på 4 etasjer og 
alle hadde eget 
kjøkken med eget 
personell som tok 
seg godt av oss.
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På vei til Peter & Pauls fortress - The Restral Colomns

FAKTARUTEN
The Rostal Columns
1805-10. The Spit of
Vasilyevsky Island

Kjøkkenet på
hotel Annabel, 
fikk duge som 
øvingslokale en 
morgen.

Vi ble overfalt av 
selgere og noen 
lot seg overtale
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Peter & Pauls festning - TIRSDAG 5.AUGUST

Hele koret på broen over til St. Peter & Paul festning

FAKTARUTEN
Peter-Paul-festningen regnes 
for St.Petersburgs fødested, 
grunnlagt i mai 1703 av tsar 
Peter I. (den store) på en liten 
øy i Neva-deltaet.

Festningen ble anlagt som et 
forsvarsverk med meget sterke 
festningsmurer. Festningen er 
aldri
blitt beskutt, og ble med tiden 
benyttet som fengsel for 
politiske fanger.

En av de første fangene som 
oppholdt seg her var Peter Is 
sønn, tsarevitsj Alexis.
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Peter & Pauls fortress - TIRSDAG 5.AUGUST

Guiden snakket gebrokkent. Vi 
sang Laudate inne i festnings-
kirken/ gravstedet for tsar-
familien, fikk kjeft av vakten og 
guiden fikk bot. Publikum synes 
det var flott og takket oss.

FAKTARUTEN
Den mest severdige bygningen på
festningsområdet er Peter-Paul 
katedralen. Katedralens forgylte
spir rager 70 meter i været og er 
byens majestetiske landemerke. 
Katedralen rommer sarkofagene til 
de fleste medlemmene av 
Romanov-dynastiet, - fra Peter I. til 
Alexander III.

Kirken ble totalt restaurert 
innvendig og gjenåpnet 1995.
Levningene etter Russlands siste 
Tsar, Nikolai II og hans familie ble 
gravlagt her i 1999, i en 
sidebygning til selve katedralen. 

Høsten 1995 ble det plassert en ny 
statue av Peter den I. på
festningsområdet, - av 
lokalbefolkningen vurdert som en 
utrolig og respektløs karikatur. 
Følgelig er den da idag også en av 
de mest besette severdighetene på
området.
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Peter & Pauls fortress - TIRSDAG 5.AUGUST

Nå var jentene lei av informativ guiding 
og kjøpte silkeskjerf/sjal på alle 
markedsbodene. 

Gunnar ville reise med bare mannskor 
neste gang….

FAKTARUTEN

Murene er cirka 10 meter 
høye og er 20 meter 
brede. Festningen har 
aldri blitt beskutt. 

Gjennom historien har 
mange kjente personer 
sittet fengslet her, som 
den russiske forfatteren 
Dostojevskij, lederen for 
desembrist-opprøret i 
1825, Maxim Gorki, og 
aktivisten Leo Trotsky.

Her er 
tsarfamiliens 
kister – de er 
dna-testet og 
er faktisk 
funnet og lagt 
her.

Hjemom hotellet, kjøpe landgangsbrød 
og spise mens vi skiftet til bunad, buss til 
konsertlokalet: Kø, måtte gå lang omvei 
for å rekke dette. Litt stress, kanskje?
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KONSERTDAGEN - KAZAN KATEDRALEN Tirsdag 5.AUGUST

FAKTARUTEN
Arkitekten som vant 
konkurransen om den nye 
katedralen var den til da 
relativt ukjente Andrej
Nikiforovitsj Voronikhin
(1759-1814), som fikk tittelen 
arkitekt først samme år. 
Grunnsteinen ble lagt ned av 
tsar Alexander I 27. august 
1801. Bare ti år seinere sto 
katedralen ferdig. Etter seieren 
over Napoleon i 1812 ble den 
et slags seiersmonument. 
Erobrede franske faner ble 
hengt opp i kirken og den 
russiske 
øverstkommanderende, 
feltmarskalk Mikhail Kutuzov
(1745-1813), ble gravlagt inne 
i kirken. Seinere ble det satt 
opp en statue av ham utenfor.

Kazan-katedralen var St. 
Petersburgs domkirke fra 1811
til 1858, da Isak-katedralen sto 
ferdig.
Korets 
repertoar:

Kun russiske 
sanger:

Tebe Pojem

Heruvimy
(Adoremus på
russisk) På trappen til Kazan katedralen – til fotografering
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KONSERTDAGEN - KAZAN KATEDRALEN Tirsdag 5.AUGUST
FAKTARUTEN
"Katedralens viktigste 
ikon, som også har gitt 
kirken navn, er «Vår Frue 
fra Kazan». Historien bak 
dette ikonmotivet skriver 
seg tilbake til slutten av 
juni 1579, da en stor brann 
ødela byen Kazan. 
Legenden forteller at 
hushjelpen Matrona 
Onousjina, etter å ha blitt 
oppsøkt av Jomfruen mens 
hun sov, kunne fortelle 
erkebiskopen at det viktige 
ikonet ikke hadde gått tapt, 
men kunne finnes i ruinene 
av familiens nedbrente 
hus. Det stemte, og 8. juli 
(21. juli etter vår 
tidsregning) ble ikonet 
funnet. Senere har denne 
dagen blitt feiret til minne 
om hendelsen. Det finnes i 
dag mange kopier av dette 
ikonet.

Alt var stille, ingen 
klappet, ingen 
snakket, kun 
røkelse, levende 
lys, og korene 
som stille gikk 
opp, sang og 
overlot plassen til 
neste kor.    
En helt spesiell og unik opplevelse for oss norske.
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KONSERTDAGEN - ST. CATHERINE CHURCH TIRSDAG 5.AUG

Fra Kazan-kathedralen i kø og løpende til Church of St. Catherine. 

FAKTARUTEN

Nevski Prospekt (russisk: Не́вский
проспе́кт) er navnet på
hovedgaten i St. Petersburg i 
Russland. Den er 25 meter bred og 
fire kilometer lang og strekker seg 
fra Palasstorget til Aleksandr
Nevskij-klosteret. Gaten ble 
planlagt av Peter den Store som 
starten på en vei til Novgorod og 
Moskva.
Gaten er en av Russlands mest 
kjente gater og er blant annet kjent 
for fremragende arkitektur på
mange av de tilliggende 
bygningene, kjøpesentre med godt 
vareutvalg, gode hoteller og ellers 
alt hva en sentrumsgate har å by 
på.
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Korets repertoar:

Julemotett

Å denne kilde

Du er hjemme

Ave Verum

Kyrie av Schubert

Ekstranummer:

Poor man Lazarus

Pga omstokking, avsluttet vi konserten og fikk dermed med oss alle de andre korene. 
Her var det litt variert kvalitet på korene - men russisk publikum elsker korsang.

FAKTARUTEN Church of
St. Catherine
Fra Peters tsar-tanke om å
åpne det veldige Russland 
mot vest og hans tvangs-
vestifisering av det 
tradisjonsbundne slaviske 
føydalsamfunn, via Katarina 
den store og til 1800-tallets 
politiske omveltninger, 
terrorbevegelser og 
revolusjoner, frem mot den 
store Revolusjon, i 1917.

KONSERTDAGEN - ST. CATHERINE CHURCH TIRSDAG 5.AUG
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Det var et gymlokale der koret stod i målet. Her hadde vi full-
stappet lokale, med hurra/bravorop, vi sang sjelden godt og fikk 
trampeklapp, bravorop og tårer i øynene under far og datter 
Bjerknes-Haugens duett. Vår beste konsert i St.Petersburg.

Vi fikk deltakerpremie og fine ord av festivalledelsen.

KONSERTDAGEN - ST. CATHERINE CHURCH TIRSDAG 5.AUG
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Hotellet, omgivelsene – St.Petersburg

FAKTARUTEN

Frimerker
var ingen selvfølgelighet i 
St.Petersburg. Det tok Trude 1,5 t å
finne dette postkontoret – som var 
utsolgt.

Russere sender ikke brev med 
frimerker!

Kafékulturen er meget levende 
i Russland, og det er både 
enkeltstående og kjedekafeer å
velge mellom i St. Petersburg. De 
fleste serverer kaffe i alle mulige 
former, men vil du prøve en lokal 
vri, er pannekake, eller blini på
russisk, et godt valg. De serveres 
med forskjellig tilbehør, som for 
eksempel honning, ost og skinke 
eller kaviar og rømme. v. Johannes, Claes, Turid og Trude fikk stambar, 

hvor vi tok et vinglass hver kveld. VI sang for 
betjeningen, og spiste pannekaker. 

over: Vi spiste også nydelig russisk mat på
naborestauranten til hotellet.

o.v. Inngang til hovedpostkontoret Nevskij
Prospekt.

Noen av oss hørte skudd om natten, den kom fra 
et drama i nattklubben som delte bakgård med 
hotellet.

Mygg: Noen av korets medlemmer ble veldig 
oppspist av mygg (Margrethe).
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Omgivelsene, bakrommene – St. Petersburg

Kontrasten mellom for- og baksider – oppusset og ikke –
var stor. Mye manglende vedlikehold – fasaden var viktigst.

FAKTARUTEN
Broene som hever eller 
senker seg i lyse 
sommermåneder.

Her fra St.Petersburg State Capella
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Siste kvelden - TIRSDAG 5.AUGUST siste middag

Fellesmiddagen

Noen hadde bestilt 
kjøtt – uten poteter, 
noen hadde bestilt 
stamfisken gjedde –
som smakte som 
daggammel hvitting…
og noen hadde 
selvsagt bestilt Boritsj
– rødbetsuppen til 
forrett.

FAKTARUTEN
Sankt Petersburg (Sankt-
Peterburg, uttales sankt 
pʲɪtʲɪˈ rburk) er en by og 
føderal enhet beliggende i 
Severo-Zapadnyj i Russland 
ved Neva i Finskebukten. 
Tidligere ble byen kalt 
Petrograd (Петрогра́д, 
1914–1924) og Leningrad 
(Ленингра́д, 1924–1991) [1] 

St. Petersburgs uformelle 
navn, Piter (Питер), er 
bygget på det Peter den store 
ble kalt av utlendinger.
Byen har vært Russlands 
politiske og kulturelle 
knutepunkt i 200 år, er 
betagende, og er noen ganger 
henvist til i Russland som 
«den nordlige hovedstad»
(северная столица, 
severnaya stolitsa).

Takk til Marit som ordnet 
visum og Knut som 
ordnet innbydelsen; for 
norske borgere må ha 
visum for å reise til 
Russland, og for å få
visum trenger man en 
invitasjon. Det var ikke 
bare-bare å få til dette.
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FESTIVALHYMNEN AVSLUTNINGSNUMMERET FESTIVALEN

Avslutningsnummeret – russiske festivalhymnen med alle.

Veldig vellykket, men tettpakket tur med mange inntrykk og opplevelser på få dager.
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Kilder:
Tekst/info hentet fra   

•http://no.wikipedia.org/wiki/Nevskij_Prospekt
•http://St.Petersburg
•Htt:// Kalinsky-reiser
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