MUSIK
CV.
Født 27. aug. 1952
Student fra Aarhus Katedralskole
Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium
Efteruddannelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Organistansættelser i Lading og Voldby kirker 1972-1981, Langå Kirke 1981-1988. Langenæskirken, Århus
fra 1988Ansat som lærer på Vestervig Kirkemusikskole i 22 år fra 1989
Gæstelærer på Løgumkloster Højskole ved Kirkemusikkurser siden 1997
Fra 1998 tillige dirigent for Kirkekoret Ljómur på Suderø, Færøerne.
Dirigerer stadig Ljómur på projektbasis. Langenæskirkens kor og Ljómur samarbejder så ofte det er muligt
om koncerter i Danmark og på Færøerne.
I 2011 uropførte korene oratoriet, PÅ VINGER AF HÅB, med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og musik
af Erling Lindgren, et værk som også opførtes i 2012.
Ved sådanne koncerter i Langenæskirken optræder desuden Dortes skulpturer/rumlige objekter i
naturmaterialer.
PÅSKEOPTAKTER
Sammen med sognepræst Anne Ehlers har DT siden 2007 udviklet en tradition for at lave en `påskeoptakt´ i
Langenæskirken hvori indgår Dortes rumlige objekter, for på den måde at kombinere det vi ser med øjnene,
det hångribelige/objekterne med ord, fællessang, korsang og lyd fra instrumenter.
Påskeoptakterne har udmøntet sig i to bogudgivelser. I 2011 udkom PÅSKENS KRAFT, et inspirationskatalog
hvor kirkens kreative medarbejder, kunstmaler Luise Faurholt har taget og behandlet de fotos der ligger til
grund for bogen. Og bogen PÅ VINGER AF HÅB, Oratorium over Jesu ord på korset. Begge udgivet på
Religionspædagogisk Forlag, med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond, Frobeniusfonden, Gramex og
Langenæskirkens menighedsråd.
Se: www.langenaeskirken.dk

JULEKALENDER:

Initiativtager til Langenæskirkens LEVENDE JULEKALENDER ,som foregår i december måned mandag til og
med torsdag kl. 17-17.25 i Langenæskirken. I kirkerummet genrejses det store slot som er opført af tømrer
Poul Erik Nedergaard og malet af kunstmaler Luise Faurholt.
En julekalender med levende lys, levende musik, levende mennesker og det levende ord.
Kalenderlågerne åbnes hver dag af en ny lågeåbner, kirkens kor synger og der sluttes af med et stykke
orgelmusik.
KONCERTER
Duoen Dorte Tilma/Anette Kjær har gennem en årrække gæstet utallige kirker med et koncertkoncept, hvor
ord og musik mødes i et farverigt vekselspil.
Se www.anettekjaer.dk
LJÓMUR
Korets medlemmer kommer fra hele Suderø på Færøerne og har eksisteret siden 1939 med skiftende
dirigenter og korsangere i ubrudt tradition. Ljómur optræder på CD og talrige radiooptagelser. Repertoiret
omfatter traditionelle færøske salmer og sange, samt den gængse kormusik fra andre lande. Endvidere
synger koret værker af nulevende færøske komponister, bestilt og skrevet til koret. Ljómur og DT har været
på talrige udenlands koncertrejser

