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Program

Eivind Groven Hjalarljod

Carl Maria von Weber  Concertino for klarinett og orkester i Ess-dur
 
 Adagio ma non troppo - Andante - Allegro

– – – – –

Antonín Dvořák Symfoni nr 8 i G-dur op 88

 I.  Allegro con brio 
 II.  Adagio
 III.  Allegretto grazioso – Molto vivace
 IV.  Allegro ma non troppo

Sør-Trøndelag Orkesterforening
under ledelse av Tormod Knapp ønsker velkommen til

Vårkonsert
i Vår Frue kirke



Sør-Trøndelag Orkesterforening 
Orkesteret består av 60 medlemmer i alderen 18 til 80 år. Vi spiller variert musikk – 
symfonier, solistkonserter og musikk for kor og orkester i alle format. 
Orkesteret holder årlig 6-7 konserter, både i Trondheim og andre steder i Trøndelag.
Neste konsert etter denne er 17. maikonsert med norsk musikk i Vår Frue kirke. 

Sør-Trøndelag Orkesterforening ble stiftet i 2003 som en sammenslutning mellom 
Trondheim Byorkester og Midt-Trøndelag Symfoniorkester. Slik er denne konserten
en markering av vårt 10 års jubileum som eget orkester. Mer informasjon om orkesteret 
finner du på vår hjemmeside www.stof.no . 
Sør-Trøndelag Orkesterforening  ledes av Tormod Knapp. Han er en engasjert og 
inspirerende dirigent som tilfører både utfordringer og godt humør til orkestermedlemmene.

Dirigenten
Tormod Knapp er dirigent både for Sør-Trøndelag Orkesterforening og Nord-Østerdal  
Symfoniorkester. Tormod 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 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.
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Thomas Norup Jensen, født i Asker i 1967, begynte å spille klarinett som 7 åring.
Han har sin bakgrunn fra korpsbevegelsen, og var medlem av Norges Nasjonale  
Ungdomskorps 1984-86. Årene 1989-93 gjennomførte han kandidatstudiet ved Norges 
Musikkhøgskole, med Hans Christian Bræin som lærer i hovedinstrument.

Siden 1994 har han vært ansatt som 1.klarinettist i Trondheim Symfoniorkester, og har 
undervist i klarinettspill ved NTNU, Institutt for musikk, i perioden 1995-2010.
Han har hatt flere solistoppdrag med TSO, bl.a. Nielsen: Klarinettkonsert i 1996,  
og Strauss: Duett-Concertino i 2010. Han er også aktiv som kammermusiker,  
og har flere ganger medvirket ved Trondheim Kammermusikkfestival. 

Solisten

Verkene
Eivind Groven (1901-1977) var komponist, musikkforsker, folkemusikksamler og spele-
mann. Han utnyttet tonale, klanglige, rytmiske og formelle elementer fra folkemusikken  
i kunstmusikk på en ny og frisk måte. Han har skrevet store verk for kor, solister og orkester,  
en klaverkonsert, symfonier, symfoniske dikt, verk for hardingfele og orkester og flere  
kortere instrumentalverk. 
Hjalarljod er en av de norske instrumentalkomposisjoner fra 1900-tallet som er oftest  
oppført i og utenfor Norge. Verket ble skrevet til en konkurranse i anledning åpningen av  
det nye rådhuset i Oslo som sto ferdig til 900-års-jubileet for Oslo by i i 1950. Hjale betyr  
“å synge så det gir gjenklang i skog og fjell”, en slags blanding av sang og rop. Det er en 
måte å gi seg til kjenne på ute i naturen, ofte brukt av gjetere.

Carl Maria von Weber (1786-1826) var en av komponistene som innledet romantikken. 
Han er mest kjent for sine operaer, og da særlig “Jegerbruden”, som med sine blåser-
klanger åpnet for nye musikkuttrykk. Han er også den komponisten som har skrevet  
mest for klarinetten: To konserter og en concertino for klarinett og orkester.  
Dessuten har han en fagottkonsert.



Concertino for klarinett og orkester i Ess-dur ble skrevet i 1811 for Heinrich Bärmann, en 
av tidens mest berømte klarinettister. Den har tre sammenhengende satser, og gjenspeiler 
slik konsertformen i en komprimert utgave. Det er et av Webers mest spilte verker og viser 
klarinettens store omfang både i uttrykk og register.

Antonín Leopold Dvořák (1841-1904) 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. Hans mest kjente verk er 
de ni symfoniene, slaviske danser, strykekvartettene og cellokonserten i h-moll, men han 
komponerte i nesten alle genre og skapte mesterverk i dem alle. Han etterlot seg også 
mange uferdige verk.
Symfoni nr 8 i G-dur op 88 fra 1889 er lys og optimistisk, inspirert av Smetana og den  
böhmiske folkemusikken Dvorak var så glad i. Første sats åpner med en salmelignende 
melodi. I annen sats møter vi en til å begynne med pastoral stemning, understreket av en 
solofiolin. Tredje sats er basert på en livlig liten dumka. Fjerde sats er en variasjonssats som 
viser Dvoraks brede palett i klangfarger. Symfonien er av og til også referert til som symfoni nr 4.

(Kilder: Wikipedia m.m.)



1. fiolin
Louise Lindqvist
Agnes Østlie
Anders Volan
Stein Olav Ratkje 
Aina Solberg
Bjarne Spilsberg
Joan Crespi
Ingunn Grip Fjær 
Kåre Myhre
Thore Wold

2. fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug
Eirin Ryeng
Kristin Krogh Arnesen
Olav Gundersen
Hildegunn V. Yrke
Siri Oksum
Tora Bardal
 
bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Trude Tørset
Mari Tovmo

cello
Elin Krogstad
Per Christian Jørstad
Eirik Nestaas
Morten Waagø
Frøydis V. Gaarder
Julia Lindqvist
Snorre Glåmbu
Louise Timmerman

kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Erlend Skanke
Gudmund Eiksund

fløyte
Anne-Kristin Bollingmo
Lise Støver
Anne Kathrine Nyland
 
obo
Johan-Magnus Elvemo
Siri Thanem (obo, eng.horn)
 
klarinett
Per Olav Nilsen
Geir Ove Kjelsberg

fagott
Vegard Hagerup
Bjørner B. Christensen
 
horn
Arne Juul
Marit Bøttcher
Mabbe Nystrøm
Tor Hetland
 
trompet
Pierre Cerasi
Berit Floor Lund
Ola Linge Samdal
 
trombone
Dagfin Gryteselv
Carl Christian Storvold
Tore Kristiansen
 
tuba
Øystein Kregnes
 
pauker/slagverk
Roger Rønning
Ole Andreas Olsen

Besetning, Sør-Trøndelag Orkesterforening

Tradisjonsrik spesialforretning for strykeinstrumenter

  - Eget verksted
	 	 -	Leopold,	Arcus	og	Coda-Diamond	karbonfiberbuer	på	lager
	 	 -	Strenger,	også	hardingfele
  - Kjempeutvalg instrumenter og rekvisita
	 	 -	Fiolin	begynnersett	fra	kr.	3.000,-
	 	 -	Kontrabasser	for	amatører	og	profesjonelle
	 	 -	Karl	Peteri	instrumenter,	proffkvalitet
	 	 -	Zoltan	Bakos	fioliner	div.	prisklasser
	 	 -	Czech	Ease	kontrabasser	med	reiseetui

Fjordgt.	3	–	Trondheim	-	tlf.	73	51	73	80	–	www.viken-fioliner.no

Tradisjonsrik spesialforretning for strykeinstrumenter 
 

 - Eget verksted 

 - Leopold, Arcus og Coda-Diamond karbonfiberbuer på lager 
 - Strenger, også hardingfele 

 - Kjempeutvalg instrumenter og rekvisita 
 - Fiolin begynnersett fra 2.500 kr. 

 - Kontrabasser for amatører og profesjonelle 
 - Karl Peteri fioliner og bratsjer, proffkvalitet 
 - Zoltan Bakos fioliner, div. prisklasser 

  - Nyhet: Czech Ease kontrabasser m/reiseteui 

    
           Fjordgt. 3 – Trondheim - Tlf: 73 51 73 80  •  www.viken-violiner.no 



Vi har hatt gleden av å komplettere slagverkutstyret 
til Sør-Trøndelag Orkesterforening.

Vi leverer blåse- og slagverkinstrumenter fra alle “kjente” instrumentfabrikker.

Rekvisita     Noter     Serviceverksted

Nedre Møllenberg gt. 33, 7014 Trondheim      tlf: 73 52 37 77   www.jaco.no





















Takk for at du kom! 
Besøk oss på www.stof.no 

og på Facebook.


