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Medvirkende: 

Sør-Trøndelag Orkesterforening
og

Nord-Østerdal Symfoniorkester
Dirigent: Tormod Knapp

Program

Wolfgang Amadeus Mozart
Overture til Don Giovanni

Begge orkestrene spiller

Pjotr Ilitsj Tsjaikovskij
Pezzo Capriccioso for cello og orkester

Bare Sør-Trøndelag Orkesterforening spiller

Solist på cello: Tabita Berglund

Antonin Leopold Dvorak
Symfoni nr. 9

(Fra den nye verden)

Begge orkestrene spiller

1. Adagio — Allegro molto 
2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace — Poco sostenuto 
4. Allegro con fuoco

Konserten er støttet av:

KOMMUNENE I 
FJELLREGIONEN



Tabita Berglund
Tabita Berglund begynte å spille cello 
på Trondheim kommunale musikk- og 
kulturskole da hun var 7 år gammel. 
Da hun var 12, begynte hun på 
musikkskolens Lørdagsskole, og 
fortsatte der helt til hun begynte på 
Konservatoriet høsten 2008. Tabita er 
nå i sitt andre år på konservatoriet.
Øyvind Gimse er hennes lærer. 
I tillegg til studiene, spiller Tabita ofte 
med TrondheimSolistene. 

Et annet ensemble som hun har spilt 
mye i er Rosinante strykekvartett. 
Alle medlemmene i denne 
strykekvarteten går i 2. klasse på 
Konservatoriet, og kvartetten har 
eksistert siden høsten 2008. Fra høsten 
2009 har de hatt Bjarne Fiskum som 
lærer.

Tormod Knapp 
Han har vært Midt-Trøndelag Symfoniorkesters 
dirigent siden høsten 1997, knyttet til fellesorkesteret fra 
høsten 2002, og han er nå dirigent for det “fusjonerte” 
orkesteret,Sør-Trøndelag Orkester-forening. Tormod 
Knapp er også dirigent for Nord-Østerdal symfoni-
orkester

Tormod Knapp er til daglig cellist i Trondheim Symfoni-
orkester. Han er fra Gjøvik og har studert ved 
Østlandske Musikkonservatorium, Musikhögskolan i 

Göteborg og har studie-opphold 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 som nevnt, Nord-Østerdal symfoniorkester på Tynset.

Tabita Berglund, Cellosolist



Pjotr Iljitsj Tsjajkovskij
Tsjajkovskjij ble født i Kamsko-Votkinsk i 1840 og døde i 
St. Petersburg i 1893. Som flere andre store komponister 
fikk han sin første musikkundervisning  hjemme. Det nye 
musikkonservatoriet i St. Petersburg, ga Tsjajkovskij 
muligheten til å studere der som fulltidsstudent fra 1863.

Pezzo Capriccioso
Tsjajkovskij skrev Pezzo Capriccioso, op. 62, for cello og 
orkester på bare en uke i august 1887. Verket er skrevet 

i H-moll, samme dystre toneart som hans symfoni nr. 6, Pathetique. Mens 
en kaprise (capriccio) vanligvis er et virtuost stykke i en fri og livlig form, 
er dette stykket behersket i stilen, og capriccioso-aspektet kommer fra 
Tsjajkovskijs fantasifulle behandling av verkets enkle tema. På tross av noen 
raske passasjer og en tur innom durtonearten, bevarer Tsjajkovskij grun-
npulsen og den sobre stemningen gjennom hele stykket. Tsjajkovskij dedis-
erte stykket til cellisten Anatoly Brandukov. Stykket ble første gang framført 
med piano-akkompagnement 28. Februar 1888, med Brandukov på cello 
og komponisten selv ved pianoet. Første framføring med orkester ble gitt av 
Brandukov i Moskva 25. november 1889, med Tsjajkovskij som dirigent.

Wolfgang Amadeus Mozart
Født 27. januar 1756 i Salzburg, død 5. desember 1791 i 
Wien, østerriksk komponist. Sammen med Joseph Haydn 
og Ludwig van Beethoven regnes Mozart som wiener-
klassisismens fremste representant. Han komponerte 
over 600 verk i de fleste genrer, deriblant symfonier, solo-
konserter for forskjellige instrumenter, piano- og kammer-
musikk, operaer, syngespill og kirkemusikk. 

Don Giovanni
Mozarts opera Don Giovanni ble urframført i Praha 29. 
oktober 1787 og er basert på legenden om Don Juan 

(italiensk: Don Giovanni). Handlingen foregår i Sevilla på 1600-tallet og 
skildrer de siste dagene av Don Juans liv. Ouverturen til operaen skal ha 
blitt komponert på én kveld. Den identifiseres klart med selve operaen ved 
de slående trombone-akkordene repetert tre ganger i Andante-åpningen. 
Disse akkordene forekommer i den dramatiske slutten av annen akt, da 
statuen av Il commendatore, som Don Giovanni har drept, våkner til liv og 
kommer for å straffe Don Giovanni for hans umoralske og hensynsløse op-
pførsel. Statuens advarsler akkompagneres av mystiske harmonier og mod-
ulasjoner i fiolinene, og en dempet trommevirvel annonserer den tvilsomme 
heltens skjebne. Hoveddelen av ouverturen er en livlig Allegro, og temaene 
er her ikke hentet fra operaen. 

Nord-Østerdal Symfoniorkester (NØSO) 
Nord-Østerdal symfoniorkester (NØSO) er et amatørsymfoniorkester som har 
eksistert siden 1951. Nord-Østerdal har rike musikktradisjoner og vårt orkester har 
bidratt til dette. Vi rekrutterer musikere fra Glåmos i nord til Rendalen i sør og 
vi har nå  musikere fra hele Nord-Østerdal og fra Røros. Medlemmene er barn, 
ungdom og voksne.

Tynset Kulturhus er et øvings- og konsertlokale som er godt egnet for et 
symfoniorkester. Dette er vårt faste konsertsted, men vi drar også ut til andre 
steder i regionen med noen konserter.Vi har i de seinere år holdt konserter i  
Tolga, Røros, Koppang, Rendalen, Folldal og Alvdal.

N.Ø-symfoniorkesterer et prosjektorkester. Hvert prosjekt omfatter prøver over to 
helger og som avsluttes med konsert. De siste årene har vi hatt 4 prosjekter pr. 
år. Vi har forskjellige samarbeidspartnere og har hatt konserter med 
profesjonelle solister, lokale kor og solister, teatergrupper m.v. Vi mener at dette 
arbeidet har stor kulturell betydning for regionen. Et viktig resultat av vårt 
arbeid er at profesjonelle solister får mulighet til å opptre sammen med et 
symfoniorkester når de gjester vårt distrikt

N.Ø.symfoniorkester tok for noen år siden initiativ til å få laget et musikkspill som 
egent seg for oppføring før jul. Resultatet ble musikkspillet “Snat. Ja like før.” 
- med tekst av Ola Jonsmoen og musikk av Helge Førde. Musikkspillet er oppført 
i 2002, 2003, 2005 og 2008. Førjulsspillet omfatter både kor, barnekor, solister/
skulespillere, samt symforniorkester. Vi arbeider for at musikkspillet kan oppføres 
også i årene fremover. De årene vi ikke har musikkspillet, holder vi en mer 
tradisjonell førjulskonsert, gjerne sammen med et lokalt kor.

1. fiolin 
Simen Simensen
Olav Kjernmoen
Kjersti Plassen Reppe
Hilde Fjorden

2. fiolin
Mette Nesset
Åse Ingeborg Borgos
Eli Johanne Borgos
Anne Caroline Fjorden
Dena Alavi

bratsj
Sigmunn Plassen

cello 
Marte Brekken

kontrabass 
Sven Nomerstad

fløyte
Anne Dalen 
Ranveig Ødegård

obo 
Marei Charlotte Junge

klarinett 
Morten Østigård

fagott 
Berit Brend

trompet
Jon-Erik Gjelten
Per Erik Enget          

horn
Torbjørn Nerby
Eli Moen Løkken
Bjørn Lutnæs
Dagrun Urseth

trombone
Ola Gjelten
Magne Erik Røe
Ola Lilleeng

pauker
Jan Harald Ovrum

Nord-Østerdal Symfoniorkester (NØSO) 
Besetning17.04.2010



Antonín Leopold Dvorák
Født 8. september 1841 i Nelahozeves ved Praha, død 
1. mai 1904 i Praha. Han var en tsjekkisk komponist som 
skapte klassisk romantisk musikk ved bruk av elementer 
fra folkemusikken i Mähren og sitt hjemlige Böhmen.
Hans mest kjente verk er Symfoni nr. 9 «Fra den 
nye verden» (spesielt largosatsen), Slaviske danser, 
Strykekvartett nr. 12 og Cellokonsert i h-moll, men han 
komponerte i nesten alle genre og skapte mesterverk 
i dem alle. Han er sannsynligvis den betydeligste kom-
ponist av strykekvartetter mellom Franz Schubert og 
Béla Bartók. Han anses for å være den mest allsidige av 

de store tsjekkiske komponistene på 1800-tallet. Musikken hans ble hurtig 
populær over hele Europa, men også i USA hvor han i tre år arbeidet som 
dirigent og lærer. Han etterlot seg mange uferdige verk.

Symfoni nr. 9 i E-moll Fra den nye verden (Opus 95) 
Komponert i 1893 under Antonin Dvoráks opphold i USA (1892-1895). 
Symfonien ble urframført 16. desember 1893 i Carnegie Hall i New York. Den 
første framføringen i Europa fant sted den 20. juli 1894 i Karlovy Vary (Karls-
bad) i Tsjekkia.

Symfonien har fire satser: 
1. Adagio — Allegro molto 
2. Largo 
3. Scherzo: Molto vivace — Poco sostenuto 
4. Allegro con fuoco. 

Dvorák var interessert i de nordamerikanske indianernes musikk og i de 
svarte amerikaneres spiritual-musikk, som han hørte i USA. Symfonien var 
bestilt av New York Philharmonic og ble urframført den 16. desember 1893 
i Carnegie Hall i New York, dirigert av Anton Seidl. Dagen før, i en artikkel 
trykket i New York Herald, utdypet Dvorák ytterligere hvordan indianernes 
musikk hadde påvirket symfonien:“Jeg har i virkeligheten ikke brukt noen 
av indianernes melodier. Jeg har simpelthen skrevet originale temaer som 
inneholder særegenheten ved indianernes musikk, og ved å anvende disse 
temaene som motiver har jeg utviklet dem med alle tilgjengelige moderne 
rytmer, kontrapunkt og orkestral kulør. Han skrev også at den tredje satsen, 
scherzoen, var “antydet av scenen med gjestebudet i Hiawatha hvor 
indianerne danser”. 
Morsomt nok — med frasene som det moderne øret oppfatter som det 
musikalske idiom av African-American spirituals, kan Dvorak i stedet ha hatt 
til hensikt å vekke en Native American atmosfære. På tross av alt dette, 
betraktes Dvoráks musikk generelt å ha mest til felles med folkemusikken fra 
hans hjemstedsregion Bøhmen, framfor den amerikanske folkemusikken.

Kilde: Wikipedia. 

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 personer i alderen 16 til 80 år. 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 da tar vi fram flott norsk musikk.

Orkesteret ledes av Tormod Knapp. Han er en engasjert og inspirerende 
dirigent som tilfører både utfordringer og godt humør til orkestermed-
lemmene.

www.stof.no

Dirigent: 
Tormod Knapp

1. fiolin 
Stein Olav Ratkje
Bjarne Spilsberg
Elling Alsvik
Kåre Myhre
Ane Bjørnstad
Dag Vegar Tveitå

2. fiolin
Eivind Coward
Hildegunn Djupdal
Kristin Krogh Arnesen
Olav Gundersen
Tora Bardal

bratsj
Jan Waagø
Trude Tørset
Sigrid Elvenes

cello 
Elin Krogstad
Per Christian Jørstad
Frøydis Valle
Bjørg Andersen
Julia Lindqvist

kontrabass 
Tor  M. Hetland

obo
Mari Ann Lervåg Pettersen

obo/engelsk horn
Marion Fourmeau

klarinett 
Geir Ove Kjelsberg
Per Olav Nilsen

fagott 
Vegard Hagerup
Bjørner B. Christensen

horn
Arne H. Juul  

trombone
Marte Setsaas

                  

SØR-TRØNDELAG ORKESTERFORENING
Besetning17.04.2010


