


Velkommen til Vårkonsert med  
Sør-Trøndelag Orkesterforening 

i Vår Frue Kirke
dirigent

Tormod Knapp

solister
Birgitte Volan Håvik, harpe

Øyvind Håvik, fløyte

Konserten arrangeres med støtte fra Sparebank1
og Nettbuss

Program

W. A. Mozart, Konsert for fløyte, harpe og orkester i C-dur. KV. 299
I. Allegro

II. Andantino
III. Rondo

Pause

César Franck, Symfoni i d-moll
I. Lento; Allegro ma non troppo

II. Allegretto
III. Finale: Allegro non troppo



Birgitte Volan Håvik er fra Trondheim. Hun har studert med Willy Postma ved Trondheim  
kommunale musikkskole og senere Norges musikkhøgskole, og med Fabrice Pierre i Lyon  
i Frankrike. Siden 2008 har hun vært ansatt som soloharpist i Oslofilharmonien. Hun spiller  
også ofte i Det norske kammerorkester, og har de senere årene blant annet vært invitert til  
kammermusikkfestivalene i Oslo og Trondheim som solist og kammermusiker.

Øyvind Håvik kommer fra Ålesund. Etter fullførte studier ved Norges musikkhøgskole og  
musikkhøyskolen i Freiburg i Tyskland, ble han i 2006 ansatt i Forsvarets musikkorps  
Vestlandet (FMKV). For tiden bor han i Oslo og vikarierer i forskjellige orkestre. De senere  
årene har han vært solist med Det norske blåseensemble, Ålesund symfoniorkester og flere  
ganger med FMKV.

Solistene

Tormod Knapp har vært Sør-Trøndelag Orkester-
forenings dirigent siden 2003. Tormod er til daglig 
cellist i Trondheim Symfoniorkester. Han er fra 
Gjøvik og har studert ved Østlandske Musikkon-
servatorium, Musikhögskolan i Göteborg og har 
studieopphold 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 er også dirigent for Frol Symfoniorkester 
på Levanger og Nord-Østerdal symfoniorkester  
på Tynset.

Dirigenten



WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) har en stor og variert verkliste. 
De fleste av hans komposisjoner er blitt stående som mesterverker. 

Konserten i C-dur med den uvanlige sammensetningen fløyte, harpe og orkester ble skrevet  
i Paris i 1778 som et bestillingsverk for hertugen av Guînes og hans datter. De var begge  
dyktige amatørmusikere. Stykket ble godt mottatt da det ble oppført, men Mozart fikk  
dessverre aldri betalt for det…  

Formen på stykket er tradisjonell og typisk wienerklassisk: Tre satser, med en hurtig første- 
sats, en langsommere annensats og en rondo til slutt. Det som gjør stykket så populært er  
kombinasjonen av sangbare temaer og en elegant letthet. Tonearten C-dur og det at Mozart  
opprinnelig skrev kadenser til alle tre satsene, understreker det lyse og lekne i konserten. 
Hans originale kadenser har dessverre gått tapt i ettertid. 



CESAR AUGUSTE FRANCK (1822-1890) var født i Belgia, men bodde det meste av sitt liv 
i Paris. Hans barndom og ungdom var preget av en dominerende far, og først i godt voksen  
alder begynte han å markere seg som en selvstendig og anerkjent komponist. I tillegg til  
å være organist i flere kirker, gikk mesteparten av hans tid med til å undervise på klaver  
og orgel. Slik har han ikke noen spesielt stor produksjon. I tillegg til symfonien er han særlig 
kjent for sin fiolinsonate, klaverkvintett og variasjoner for klaver og orkester foruten kirke-  
og orgelmusikk.

Symfonien i d-moll er Francks eneste symfoni, skrevet da han var godt over 60 år. Den  
fikk en heller lunken mottagelse i Paris. Det kan mye skyldes at det var uvanlig at franske  
komponister skrev symfonier. I likhet med den samtidige Wagner var harmonikken avansert  
og ny, med den gang uvante modulasjoner. Som hos Bruckner var orkesterklangen tydelig  
inspirert av orgelet. Francks fargerike harmonikk pekte framover, og inspirerte blant annet 
Debussy.  
 
Symfonien er syklisk oppbygd. Det betyr at samme tema kan dukke opp i flere satser på 
ulike måter. Slik avsluttes hele symfonien med å ta opp igjen og bearbeide temaet fra første 
sats. Selv om symfonien begynner i moll, er avslutningen i en optimistisk og jublende D-dur.

Selv om kveldens to stykker er svært forskjellige, er konsertens røde tråd at de begge ble 
komponert i Paris, og begge er tydelig påvirket av sin tids “franske” klangidealer. Med godt 
og vel 100 år imellom…



1. fiolin
Louise Lindqvist 
Agnes Østlie 
Anders Volan 
Catharina Evensen 
Elling Alsvik 
Jarle Utness
Joan Crespi 
Anne-Marie Steinheim
Bjarne Spilsberg
Elin Kaasen
Kåre Myhre
Ragni Bjørlykke

2. fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug
Eirin Ryeng
Kristin Krogh Arnesen
Signe Vinge
Olav Gundersen
Hildegunn V. Yrke
Frode Roness
Tora Bardal
Siri Oksum

bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Trude Tørset
Heidi Bergh-Hoff

cello
Elin Krogstad
Per Christian Jørstad
Frøydis Valle
Morten Waagø
Julia Lindqvist

kontrabass
Trond Foss
Fredrik Wilhelmsen
Erlend Skanke

fløyte
Lise Støver
Anne Kristin Bollingmo

obo
Siri Thanem
Johan Magnus Elvemo
Håvard Wanvik Farnes

engelsk horn
Johan Magnus Elvemo

klarinett
Geir Ove Kjelsberg
Astrid Irene Øie

fagott
Vegard Hagerup
Bjørner B. Christensen

horn
Marit Bøttcher
Arne Juul
Mabbe Nystrøm
Tor Hetland

trompet
Pierre Cerasi
Ingrid Rotli
Berit Floor Lund
Jan Ketil Torgersen 

trombone
Jan-Olof Oscarsson
Margaretha Kallin
Knut Carlsen

tuba
Yngve Frøyen

pauker
Steinar Horten

harpe
Birgitte Volan Håvik

Sør-Trøndelag Orkesterforening



 

 

Er du musiker eller glad i musikk? 
Får du av og til tinnitus etter ei lang økt med musikk? 
 

 
 
Vi har løsningen som gjør at du kan fortsette å spille musikk i 
mange år framover, uten å skade hørselsevnen. 
 
Formstøpte hørselsvern for musikere 
 
Ta kontakt for å få gjennomført avstøpning hos: 
 
AudioPlus avd. Trondheim Prinsensgt 34 Trondheim 
Tlf: 954 32 497  Web: www.audioplus.no  
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FOR EN vERdEN 

I bEvEGELSE
Nordens ledende rådgiver innen plan, design og teknikk. 
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