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Sør-Trøndelag Orkesterforening 

under ledelse av Tormod Knapp

Dirigenten
Tormod Knapp har vært Sør-Trøndelag Orkesterforenings dirigent siden 2003.  
Tormod er til daglig cellist i Trondheim Symfoniorkester. 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 i cello. 
Han spilte i Oslo Filharmoniske Orkester i perioden 1982-89 og var medlem av Bærum 
strykekvartett fra 1986-92. Han kom til Trondheim Symfoniorkester i 1990.  
 
Tormod Knapp er også dirigent for Frol orkester på Levanger, og Nord-Østerdal Symfoni-
orkester på Tynset.

Program

Edward Elgar – Cellokonsert i e-moll, Op 85
solist: Live Johansson

1. Adagio – Moderato
2. Lento – Allegro molto

3. Adagio
4. Allegro – Moderato – Allegro, ma non troppo – Poco più lento – Adagio

– – –
Felix Mendelssohn – Symfoni no. 5 i D-dur/d-moll, Op. 107

‘Reformasjonssymfonien’
 

1. Andante – Allegro con fuoco
2. Allegro vivace

3. Andante
4. Andante con moto – Allegro maestoso

Konsertene støttes av Melhus Kommune og Trondheim Kommune



Elgars cellokonsert
Edward Elgars Cellokonsert i e-moll, Op. 85, er en hjørnestein i repertoaret for solo cello. 
Verket er komponert i etterdønningene av første verdenskrig, sommeren 1919. Elgars 
musikk ble av mange konsertgjengere regnet som gammeldags på denne tiden.  
Cellokonserten representerer derfor et drastisk stilskifte for hans komposisjoner. 
Konserten hadde urpremiere med London Symphony Orchestra i innledningen til  
orkesterets 1919–20-sesong, og Elgar selv dirigerte. Men resten av programmet denne 
kvelden ble dirigert av Albert Coates, som hadde sprengt øvingsskjemaet, på bekostning av 
Elgars komposisjon. Orkesteret hadde derfor ikke fått tilstrekkelig med øvingstid på  
cellokonserten. Og dette gjenspeilet seg selvfølgelig i orkesterets prestasjoner denne 
kvelden. 
En kritiker skrev følgende: “Verket i seg selv er flott, men (...)sjelden har vel et orkester av 
dette kaliberet prestert en så dårlig konsert som i kveld...”.  

Etter urfremførelsen tok det over et år før verket ble fremført på nytt.
Det var ikke før på sekstitallet, med Jacqueline du Prés innspilling, at en kunne  
begynne å ane hvilken betydning denne cellokonserten skulle få for cellolitteraturen. 
Kilde: Wikipedia

Solisten
Live Johansson kommer fra Senja i Troms. Etter to års studier ved NTNU med Øyvind 
Gimse fortsatte hun ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. I løpet 
av studiene der hadde hun ett års fordypelsespermisjon, som hun tilbrakte hos den  
anerkjente cellisten Valter Despalj i Zagreb, Kroatia. 

Live har også spilt på masterclass for bl.a. Frans Helmersson,  Martti Roussi, Dmitri  
Ferschtman, Raphael Wallfisch, Mats Lidström, Mats Rondin og Soo-Kyung Hong og vært 
på kurs i Kina, Mexico, Russland, England, Tyskland, Frankriket, Kroatia, Italia, Danmark, 
Norge og Sverige. 

I 2005 opptrådte hun som solist i Haydns Cellokonsert i C-dur med orkester i Oxford,  
England og i 2008 samme konsert med orkester fra Det Kongelige Danske  
Musikkonservatorium i København. 

Live er en aktiv kammermusiker og grunnlegger av flere etablerte ensembler, herunder 
strykekvartetten Nordica String Quartet, cello-akkordeon duoen aLive sammen med Live 
Berger Brekke og duo sammen med pianisten Christine Raft. Utover dette arbeider hun mye 
sammen med fiolinisten Kim Sjøgren, og har flere andre prosjektbaserte grupper. Hun har 
fått undervisning av bl.a. Alban Berg Quartet, Trio Con Brio Copenhagen, Artemis Quartet, 
og Wolfgang Böettcher og spilt konserter i noen av Danmarks beste kammer- 
musikkforeninger, i Danmarks Radios nye konsertsal, samt på festivaler og kurs over hele 
Skandinavia, samt i Tyskland og Mexico. 

Hun er dessuten en ettertraktet freelance-cellist og er jevnlig engasjert i kammer- og  
symfoniorkester i både Norge, Sverige og Danmark. 

For tiden er Live et halvt år i Chicago og mottar undervisning av Professor Hans Jørgen 
Jensen, som underviser på Northwestern University, Bienen School of Music, Chicago. 
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Mendelssohn – ‘Reformasjonssymfonien’
Symfoni nr. 5 i D dur/Dmoll, Op. 107, blir ofte referert til som ‘Reformasjonssymfonien’.
I juni 1830 skulle 300-årsjubileet for reformasjonen i Tyskland markeres, og Mendelssohn 
ønsket å komponere en symfoni som skulle fremføres under jubileet. Ferdiggjøringen av 
verket tok mye lengre tid enn Mendelssohn hadde håpet. Mye på grunn av sykdom.  
Symfonien kunne ikke leveres før i mai dette året, men da var det dessverre for sent å få 
den godkjent for fremføring på jubileumsmarkeringen. Selv om han reviderte den i 1832 var 
ikke Mendelssohn selv særlig stolt av symfonien. Visstnok beskrev han den som en  
“vanskapning”. Mendelssohn var ofte unødvendig hard i bedømmingen av sine egne verk.

I dag vet vi selvsagt bedre. I den vâre innledningen siterer strykerne temaet “Dresdner 
Amen”, som ble sunget under messen i Dresdens katolske hoffkirke. Dette temaet, som 
symboliserer katolisismen, gjentas flere steder i symfonien. Som utgangspunkt for fugen  
i siste sats bruker han salmen “Vår Gud han er så fast en borg” av Martin Luther. Når  
symfonien toner ut er dermed reformasjonen gjennomført. Dette, sammen med den nydelige 
melodien i tredje sats, er alle nydelige eksempler på musikalske finesser som er alt annet 
enn “vanskapte”. 



1. fiolin
Agnes Østlie
Stein Olav Ratkje
Anders Volan
Ingvil Snøfugl
Elling Alsvik
Bjarne Spilsberg
Jarle Utness
Atle Haarsaker
Kåre Myhre
Kari Birgitte Skotvoll

2. fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaung 
Eirin Ryeng
Olav Gundersen
Hildegunn V. Yrke
Jacqueline Roberts
Tora Bardal
Frode Roness

bratsj
Sigrid Elvenes 
Trude Tørset 

Heidi Bergh-Hoff 
Ingvild Sæther
Randi Selvik

cello
Elin Krogstad
Per Christian Jørstad
Eivind Rossbach Heier
Morten Waagø
Julia Lindqvist

kontrabass
Tor M. Hetland
Trond Foss  
Fredrik Wilhelmsen

fløyte
Anne Kristin Bollingmo
Lise Støver

obo
Siri Thanem
Johan Magnus Elvemo

klarinett
Per Olav Nilsen
Geir Ove Kjelsberg

fagott
Vegard Hagerup
Cobien Claringbould 

horn
Arne Juul
Marit Bøttcher
Ida Regine Brissach 

trompet
Pierre Cerasi
Ingrid Rotli

trombone
Jan Olof Oscarsson
Margaretha Kallin
Mattias Refsnes

pauker
Steinar Horten
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Det har skjedd en formidabel utvikling på lydbokmarkedet de siste 
årene. Våre lybøker utgis på CD og Mp3-fil. Nå er de også tilgjengelig  
på digikort. 

Med vår nye digispiller og digikort kan du lytte til gode lydbøker hvor 
som helst, når som helst.Spilleren er svært brukervennlig med stor 
skjerm og enkle menyer. Kortene inneholder en eller flere titler.

Lydbøker i flere  
formater

 Vi har til enhver tid attraktive kampanjetitler.  
- Spør i butikk eller se: www.lydbokforlaget.no



Dekk og service

Industriveien 39e
7080 Heimdal

Sentralbord: 72 89 43 00
Direkte:       932 77 888



Er du mellom 18 og 33 år? Da kan du få boliglån inntil 
90% fi nansiering til en fantastisk rente. Tilbudet 

forutsetter at du er Totalkunde og har BSU-konto 
i MelhusBanken. 

Effektiv rente 3,24% ved lån kr.1.500.000,- med 20 års 
nedbetalingstid og nominell rente p.t. 3,15%.

TLF. 04230   WWW.MELHUSBANKEN.NO

I samarbeid med Heimdal Eiendomsmegling

i MelhusBanken. 

Effektiv rente 3,24% ved lån kr.1.500.000,- med 20 års 
nedbetalingstid og nominell rente p.t. 3,15%.
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