
 

 

Riva del Garda, Italia 14.10.2013 

 

Pressemelding 

 

Vokalensemblet ØremaZZørene ble tildelt to gulldiplom i 
den internasjonale korkonkurransen i Riva del Garda, Italia. 
 
 
ØremaZZørene, under sin dirigent Hanne Bæverfjord, ble i den prestisjetunge 
korkonkurransen tildelt gulldiplom i begge klasser der ensemblet deltok. 
Resultatene vekker oppsikt i både det norske og internasjonale miljøet da 
ØremaZZørene til nå har vært lite kjent. Spesielt vekker det oppsikt at 
ensemblet oppnår disse utmerkelsene i to så vidt forskjellige kategorier som 
folkemusikk og jazz. Det viser at ensemblet har et svært stort musikalsk spenn, 
og framhever det som er unikt med ØremaZZørene. 
 
Det er den første gangen ensemblet har fått sine kunstneriske kvaliteter 
vurdert av en internasjonal jury, og det setter enda et kor fra Trondheim på 
listen over kor som holder et høyt internasjonalt nivå. Det viser også at 
Trondheim har et levende og aktivt kormiljø som preges av både sangglede og 
høy kvalitet. Andre kor fra Trondhem som tidligere har oppnådd gulldiplom i 
denne konkurransen er blant annet Cantus, Embla og Trondhjems 
Studentersangforening. 
 
ØremaZZørene har et sterkt ønske om å bruke den oppmerksomhet som er 
skapt til å gi et bidrag til høstens TV-aksjon gjennom å avholde en konsert 22. 
oktober på Ringve Museum. Overskuddet av konserten som arrangeres i 
samarbeid med kammerkoret A Cappellissimo, gis til inntekt for TV-aksjonen. 
  



 
 
Om den internasjonale korkonkurransen i Riva del Garda Italia: 
Konkurransen i Riva del Garda, Italia arrangeres en gang hvert år av 
organisasjonen Interkultur. Interkultur har som uttalt visjon å bringe folk fra 
alle nasjoner, kulturer og ideologier sammen til fredfylt konkurranse i sang. 
Mer informasjon om den internasjonale korkonkurransen i Riva Sel Garda, Italia 
kan finnes på www.interkultur.com   
 
 
Om ØremaZZørene: 
ØremaZZørene er et vokalensemble med tilholdssted i Trondheim som ble 
stiftet i 2000, og består av 14 kvinnelige og 12 mannlige sangere. 
Vokalensemblet har en stor musikalsk bredde som spenner fra folkemusikk til 
jazz. Korets musikalske tyngdepunkt ligger innen rytmisk musikk, og ensemblet 
er kjent for sitt engasjement og utstrålt sangglede. Mer informasjon finnes på 
www.oremazzorene.no  
 
 
Om dirigenten, Hanne Bæverfjord: 
Hanne Bæverfjord har vært dirigent for vokalenemblet siden 2008. 
ØremaZZørenes kunstneriske nivå kan tilskrives hennes innsats som dirigent for 
ensemblet over lang tid. Hanne Bæverfjord er høgskolelektor i musikk ved 
Dronning Mauds Minne, og er en anerkjent skikkelse i trøndersk 
korsammenheng både som sanger, dirigent, arrangør og komponist. 
 
Hanne Bæverfjord kan kontaktes på e-post hannebav@online.no eller på 
telefon 410 41 175. 
 
 
Kontaktperson for ØremaZZørene: 
For mer informasjon og eventuelle spørsmål kan ØremaZZørenes leder 
kontaktes: 
 
Atle Sægrov 
Fjøsmesterveien 10D 
7046 Trondheim 
Tlf: 920 62337 
e-post: Atle.Saegrov@radionor.no 
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