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P r o g r a m

George Bizet ble innskrevet ved musikkonservatoriet i Paris 
fjorten dager før hans tiende bursdag.Hans første symfoni, 
Symfoni i C-dur, ble skrevet da han var sytten, som et 
studentoppdrag. Det ser ut til at Bizet fullstendig glemte 
symfonien, og den ble ikke oppdaget igjen før i 1935, i 
arkivene til biblioteket i konservatoriet. I 1857 førte iscene-
settingen av enakteroperetten Le docteur Miracle til at han 

vant en andel av en premie gitt av Jacques Offenbach. 
Han vant også musikkomposisjonstipendiet til Prix de Rome, som førte til 
at han studerte i Roma i tre år. Her ble talentet hans utviklet mens han 
skrev verker som operaen Don Procopio.Han komponerte operaen Les 
pêcheurs de perles (Perlefiskerne) for Theatre-Lyrique i 1863, og han skrev 
også på denne tiden operaen La jolie fille de Perth, samt de populære 
L’Arlésienne-suitene som opprinnelig ble laget som scenemusikk for et 
skuespill, og Jeux d’enfants (Barneleker) for piano. Han komponerte også 
den romantiske operaen Djamileh som ofte er sett på som en forløper til 
Carmen fra 1875, som er Bizets mest kjente verk.

L’Arlésienne Suite No. 2
L’Arlésienne Suite No. 2, ble skrevet for fullt orkester, og ble arrangert og 
utgitt av Ernest Guiraud i 1879, fire år etter Bizets død. Han brukte Bizet 
sine originaltema, og Bizets sin nedskrevne orkestrering.

Det er fire satser i denne suiten:

Pastorale
Intermezzo
Minuet
Farandole

Den satsen som spilles i kveld, er siste sats, farandole. Farandole er fra 
Bizets musikk for stykket L’Arlésienne (kvinnen fra Arles)som har en 
handling som finner sted i det sørlige Frankrike. To kontrasterende tema 
kan høres i dette spennende orkesterstykket. Det første temaet er i moll, 
og er en marsj hentet fra en folkevise fra det sørlige Frankrike. Det andre 
temaet er i dur, og har farandolens karakter. En farandole er en sørlig 
fransk folkedans.
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Tormod Knapp 
Han har vært Midt-Trøndelag Symfoniorkesters 
dirigent siden høsten 1997, knyttet til felles-
orkesteret fra høsten 2002, og han er nå dirigent 
for det “fusjonerte” orkesteret,Sør-Trøndelag 
Orkesterforening. Tormod Knapp er til daglig cellist 
i Trondheim Symfoniorkester. Han er fra Gjøvik og 
har studert ved Østlandske Musikkonservatorium, 
Musikhögskolan i Göteborg og har studieopphold 
i Tyskland og Italia.  I Gøteborg studerte han 
orkesterdireksjon parallelt med instrumentalstudiet 

på cello. Han spilte i Oslo Filharmoniske Orkester i perioden 1982-89, var 
medlem av Bærum strykekvartett fra 1986-92. og kom til Trondheim Symfo-
niorkester i 1990. Han underviser cello ved NTNU, Trondheim Katedralskole 
og Inderøy videregående skole. Tormod Knapp er også dirigent for Frol 
orkester,  Levanger, og Nord-Østerdal symfoniorkester på Tynset.

Sør-Trøndelag Orkesterforening 
Sør-Trøndelag Orkesterforening ble stiftet i 2003, som en sammenslutning 
mellom Trondheim Byorkester og Midt-Trøndelag Symfoniorkester. Orkesteret 
består i dag av ca 50 musikere i alderen 15 til 80 år. Dirigent for orkesteret er 
Tormod Knapp, som til daglig er cellist i Trondheim Symfoniorkester. Vi spiller 
variert musikk - symfonier, solistkonserter og musikk for kor og orkester i alle 
format. Orkesteret har konserter hver høst og vår med ulikt program. Vi drar 
gjerne ut av byen til andre steder i Trøndelag med et av disse 
programmene. 17. mai inviterer vi også til konsert. Dette er en fast tradisjon 
for orkesteret, og på denne konserten tar vi fram flott norsk musikk.

www.stof.no
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1. fiolin
Stein Olav Ratkje
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Bjarne Spilsberg
Elling Alsvik
Jarle Utness
Dag Vegar Tveitå
Dagrun Gilberg

2. fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug
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Hildegunn V. Yrke
Tora Bardal
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bratsj
Jan Waagø
Ragnar Heier Hovd
Trude Tørset
Sigrid Elvenes
Henrik Normann

cello 
Elin Krogstad
Per Christian Jørstad
Eivind Rossbach Heier
Frøydis Valle
Bjørg Andersen
Julia Lindqvist
Morten Waagø

kontrabass 
Tor  M. Hetland
Fredrik Wilhelmsen

fløyte
Anne-Kristin Bollingmo
Ingeborg Berstad
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obo 
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klarinett 
Per Olav Nilsen
Frida Lund

fagott 
Vegard Hagerup
Bjørner B. Christensen
Coubien Claringbould

horn
Margrethe Gabrielsen 
Lysholm
Signe Eva Herlmersen

trompet
Pierre Rolf Cerasi
Ingrid Rotli
Berit Floor Lund

trombone
Jan-Olof Oscarsson  
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tuba
Peder Elias Strandjord

slagverk
Erlend Daaland Wormdahl, 
Bjørn Christian Svarstad
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Koret på Våja
Koret på Våja ble stiftet høsten 1988. Koret har som formål å være et
sosialt møtested, utvikle gode sangere og spre sang og glede i bygda 
gjennom de aktivitetene vi driver med. Koret har på mange måter vært 
sentral i kulturlivet på Kjerknesvågen og Inderøy for øvrig, og kan bl.a. skilte 
med 6 vellykkede kabaretoppsetninger. I tillegg har koret holdt et uttall 
konserter, både alene og i samarbeid med andre. Med god hjelp av 
dirigent Jan A. Wisth har de utviklet seg til å bli et kvalitetskor med gode 
sangere og et allsidig og spennende repertoar.  

Dirigent: Tormod Knapp

Sandnes Songlag
Sandnes Songlag har gleden av å ha Sindre Sandvik som dirigent. Han har 
sine helt spesielle metoder å jobbe etter, og han kan by på konsert-
overraskelser som publikum setter stor pris på. Det siste året har koret fått 
flere nye medlemmer. Sandnes songlag ble stiftet i 1893.  Med sine 116 år 
er Sandnes songlag blant de eldste korene i Fosen. Koret hører hjemme på 
Sandnes eller i Vallersund om du vil, og de har 26 medlemmer. Koret har 
sine øvingstimer i Vallersund Oppvekstsenter. 



Ole Kristian Harr Salater født 10. mai 1928 i Levanger. Han har 
vært yrkesmusiker en stor del av sitt liv,først 5 år i Bergen,så 
kom han til Oslo i 1955 og spilte blant annet i orkestre 
sammen Frank Ottersen, Robert Normann og flere av 
datidens toppmusikere. I mange år var han musikksjef og 
orkesterleder ved Hotell Viking som da var Norges største 
hotell, og NRK hadde stadig direktesendinger med danse-

musikk derfra. Også innen klassisk musikk hadde han mange oppgaver, 
og har gjennom årene deltatt i et utall plateinnspillinger og radio-
program. Salaters hovedinstrumenter er kontrabass og gitar, men han er 
også habil på synthesizer. Fra 1976 til oppnådd pensjonsalder hadde han 
sitt daglige virke i NRK. 

Ole Kristian Harr Salater 

Antonin Leopold Dvorák (1841-1904)
Dvorak var en tjekkisk komponist som skapte romantisk 
musikk ved bruk av elementer fra folkemusikken. Han mest 
kjente verk er symfoni nr.12 og cellokonsert i h-moll. 
Han er sannsynligvis en betydningsfull komponist av 
strykekvartetter. Dvorák ansees for å være den mest all-
sidige av de tjekkiske komponistene på 1800-tallet. 

Musikken hans ble hurtig populær over hele Europa, men også i USA, hvor 
han jobbet som lærer og dirigent i tre år. Dvorak etterlot seg flere uferdige 
verk.

Slavisk dans nr 8 (Opus 46)
De slaviske dansene er en serie av 16 orkesterstykker komponert av 
Antonin Leopold Dvorák i1878 og 1886. 
Opprinnelig var stykkene skrevet for 4-hendig piano, inspirert av Johannes 
Brahms Ungarske danser. De slaviske dansene ble arrangert for orkester på 
forespørsel fra Dvoráks forelegger raskt etter at de var komponert. Styk-
kene er livlige og utpreget nasjonalistiske, og ble godt mottatt i sin tid. I 
dag er de blant komponistens mest kjente verk

Henning Sommerro 
Han fikk sine første timer i orgel og piano ved Trøndelag Musikk-
konservatorium som 16-åring. Fra 1970 studerte han ved organistlinjen 
der, med eksamen i 1974. 1974-76 var han organist i Stangvik og Todalen. 
1976-77 studerte han orgel og komposisjon ved musikkakademiet i 
Basel. 1978-82 var han musikalsk leder ved Teatret Vårt i Molde. 1985-90 
musikalsk leder ved Trøndelag Teater. 1986-88 programsekretær og 
musikkkonsulent for NRK P2. Fra 1990 høyskolelektor, senere første-
amanuensis ved Trøndelag Musikkkonservatorium, nå Institutt for musikk, 
NTNU. Sommerros karriere som utøvende musiker startet i ungdommen 
med bandet The Tramps, som senere skiftet navn og stil til dansebandet 
Mad Movies, og i 1977 platedebuterte som visegruppa Vårsøg. Vårsøg 
ga ut tre plater. Senere har Sommerro opptrådt alene, med ulike ensem-
bler og som akkompagnør. Han har skrevet musikk til over 100 scene-
produksjoner. Fra listen over disse kan nevnes Kjærleikens ferjereiser 
(1979); An-Magritt (1986);(nominert til Nordisk Råds Musikkpris 2008) Land-
strykere (1989); Steinvikholmen-operaen Olav Engelbrektsson 1993; kirke-
operaene Jesu siste dagaar (1997) og Eystein av Nidaros (2003) Partisan 
Requiem (2000) og gammeldansmessen Vindens hjul (1994). Ellers har han 
tonesatt dikt av Hans Hyldbakk og salmer av Edvard Hoem.

Henny
Dette stykket er tilegnet komponisten, Ole Kristian Harr Salaters kone. 
Stykket er arrangert av Robert Farnon.

Song of Scandia 
(Värmlandsvisan trad.svensk folkevise, arr.:Robert Farnon)
Värmlandsvisan, også kalt Värmlandssången eller Ack Värmeland, du 
sköna,  er en svensk sang fra 1822, basert på en tradisjonell folkemelodi. 
Teksten ble først skrevet av Anders Fryxell 1822 for sangspelet Värmlands-
flickan, men i 1846 ble deler av teksten skrevet om av August Dahlgren og 
tilpasset folkelystspelet Värmlänningarna. Det er den sistnevnte versjonen 
som er mest brukt i dag. Visen ingår i den svenske viseskatten. 


