


Gjester: Strindheim Blandakor under ledelse av Brynjar Sonstad
Solister: Maria Stattin og Sverre Johan Aal

PROGRAM 
 

Edvard Grieg – Landkjenning 
solist: Sverre Johan Aal

CEF Weyse/arr Oscar Borg – Gud signe vårt dyre fedreland
tekst: Elias Blix

Eivind Groven – Hjalarljod 

Tone Hulbækmo – Bruresalme for Ann-Magrit og Johannes
tekst: Johan Falkberget

Paul Okkenhaug – På eigen gard
Orkestrert av Wolfgang Plagge

Solister: Maria Stattin og Sverre Johan Aal

Edvard Grieg – Symfonisk dans nr. 1

Edvard Grieg – Pinsesalme og Solveigs vuggesang
Solist: Maria Stattin

Allsang: Ja, vi elsker

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

Festkonsert



Kor og orkester

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.

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.

Neste konsert er lørdag 28. september i Røros kirke. Kirken har fått nytt orgel, og vi bidrar  
til feiringen ved å fremføre Saint-Saëns’ orgelsymfoni med organist Stephen Hicks.

Etter dette står konserter med unge solister for tur. Lørdag 9. november i Levanger kirke  
og søndag 10. november i Ilen kirke

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 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.
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Maria Stattin er født og oppvokst i Trelleborg, Skåne. Hun er utdannet ved Musikkonserva-
toriet i Trondheim og har deltatt i mange masterclasses med Susanna Eken. Maria er mye 
brukt som solist i Trøndelag både i operaer og kirkemusikk. Hun har ofte sunget under 
Olavsfestdagene, Musikkteateret i Trondheim og Trønderoperaen.

Sverre Johan Aal (baryton) kommer fra Øvre Kvam i Steinkjer. Han avsluttet sin bachelor-
grad i klassisk sang ved musikkonservatoriet i Trondheim våren 2010, med professor Kåre 
Bjørkøy som lærer. Han har vært solist i flere konserter og operaoppsetninger i Midt-Norge, 
blant annet i Trondheim Symfoniorkesters oppsetning av Puccinis «Tosca».
Vinteren 2010 sang han rollen som Uberto i Pergolesis «La Serva Padrona» under  
operafestukene i Kristiansund. Han har også vært solist med Sør-Trøndelag Orkester- 
forening ved flere anledninger tidligere.

Solistene

Strindheim Blandakor ble stiftet i 1935 og er et av byens største og mest aktive kor med  
sine rundt 70 medlemmer. Flere av korets medlemmer er også aktive innen korforbundets  
organisasjoner og annet kulturarbeid. Koret holder jevnlig konserter og bidrar på arrange-
menter i lokalområdet.  
 
Brynjar Sonstad har vært fast dirigent for Strindheim Blandakor siden 2008. Han er til daglig 
avdelingsleder i Trondheim Kommunale Kulturskole og har en instrumentalpedagogisk  
utdanning fra Trøndelag musikkonservatorium. Brynjar har tidligere dirigert både kor og  
korps, og bl.a. vært rektor ved kulturskolen i Midtre Gauldal. Han er en aktiv og kreativ  
arrangør av sanger både for kor og korps, og deltar ofte i lokale musikkprosjekter.

Koret



1. fiolin
Louise Lindqvist
Agnes Østlie
Anders Volan
Stein Olav Ratkje 
Aina Solberg
Bjarne Spilsberg
Catharina Evensen
Elin S. Isaksen Kaasen
Ingunn Grip Fjær
Kåre Myhre
Bodil Skumsrud Andersen

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

bratsj
Jan Waagø
Trude Tørset
Mari Tovmo
Sofie Eiksund

cello
Elin Krogstad
Per Christian Jørstad
Frøydis V. Gaarder
Julia Lindqvist
Sveinung Eiksund

kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Erlend Skanke
Trond Foss
Gudmund Eiksund

fløyte
Lise Støver
Astrid Elise Storøy
Astri Løften

obo
Siri Thanem
Johan-Magnus Elvemo
(obo, engelsk horn)

klarinett
Per Olav Nilsen
Geir Ove Kjelsberg

fagott
Bjørner B. Christensen
Cobien Claringbould

horn
Arne Juul
Marit Bøttcher
Mabbe Nystrøm
Tor Hetland

trompet
Pierre Cerasi
Ingrid Rotli
Berit Floor Lund

trombone
Jan-Olof Oscarsson
John Petter Reklev
Knut Carlsen

tuba
Yngve Frøyen

pauker/slagverk
Roger Rønning
Ole Andreas Olsen

piano
Eirin Ryeng

Sør-Trøndelag Orkesterforening



Komponistene

Edvard Hagerup Grieg (1843-1907) var 
riktignok født i Bergen, men flyttet allerede  
i 1858 til Leipzig for å studere musikk. Med 
sin allsidighet, produksjon og tonespråk er 
han uomtvistet Norges mest kjente komponist.

Landkjenning er skrevet til tekst av Bjørn-
stjerne Bjørnson og uroppført i 1872 i anledn-
ing 1000-årsjubileet for slaget ved Hafrsfjord. 
Da gikk det sterke nasjonalromantiske 
strømninger over landet, noe som tydelig kan 
merkes i musikken. 

Peer Gynt suite nr 1 ble skrevet i 1888. Hans symfoniske danser ble skrevet så sent som 
1896-98, i en periode hvor Grieg var spesielt opptatt av den norske folkemusikken.

Eivind Groven (1901-1977) var komponist, musikkforsker, 
folkemusikksamler og spelemann. 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-årsjubileet 
for Oslo by i 1950. Hjale betyr “å synge så det gir gjen-
klang 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.

Tone Hulbækmo (f. 1957) er fra 
Tolga i Østerdalen og er aktiv 
som sanger, musiker, arrangør og 
komponist. Hun har markert seg 
både gjennom sin sang og sin bruk 
av ukjente folkemusikkinstrumenter 
som trøorgel og middelalderharpe. 
Hun arbeider i ulike sjangere fra 
visesang og folkemusikk til mer 
samtidsrettet musikk.



– Paul Okkenhaug var en sterk og uavhengig 
kunstnernatur. Ikke minst gjennom sitt uortodokse 
vekselbruk mellom gardbruker- og komponistyrket 
viste han en personlig trygghet som i ettertid avtv-
inger dyp respekt, men som i samtiden ble møtt 
med både manglende forståelse og til dels ren av-
visning: Man kunne da umulig både dyrke jorda og 
de skjønne kunster på en gang! Men det som drev 
Okkenhaug var jo nettopp det skapende – selve 
livet – i begge disse livsveiene, og han beviste at 

Følgende sanger og klaverstykker er brukt i syklusen: Dagen kverv (Olav Gullvåg),  
Vårnatten stille og sval (J.S.Welhaven), Menuett, Og nu står bjerken i brudeslør (Theodor 
Caspari), Dit øie (Arnulf Øverland), Haugebonden, Kornhøst (Louis Kvalstad) og På eigen 
gard (Nils Økland).

en fruktbar kombinasjon av dem ikke bare var en mulighet, men en ren livsnødvendighet  
i hans tilfelle. Musikken han skapte bærer preg av denne kreative jordbundenheten;  
den gror i fruktbar jord den dag i dag.
 
I syklusen “På eigen Gard” har jeg samlet enkeltstående komposisjoner av Okkenhaug til 
tekster av ulike forfattere som betydde mye for ham. Jeg satte sammen nettopp disse kom-
posisjonene fordi de alle på en eller annen måte viser hvilken stolthet og ydmykhet han følte 
for jorda og det å kunne dyrke den.

Originalkomposisjonene er stort sett sanger med klaverakkompagnement eller rene klaver-
stykker, men jeg har gitt dem en symfonisk drakt i stil med hans egen måte å orkestrere 
på. I noen av sangene har jeg fulgt hans egen sats, mens jeg i andre har utbrodert både 
harmonikk og forløp.
 
Som helhet har verket fått en sterk dåm av ekthet og demonstrerer styrken i Okkenhaugs 
unike begavelse som et skapende vesen – det være seg ute på åkeren eller bøyd over et 
noteark.

Wolfgang Plagge
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Paul Okkenhaug (1908-1975) vokste opp og 
virket på Levanger som komponist, organist 
og kirkekorleder, pianist og lærer. Hans  
komposisjoner omfatter verker for orkester, 
kor, scene, klaver, orgel, kammerbesetninger 
og sang, herunder musikken til Spelet om 
Heilag Olav på Stiklestad.

Suiten “På eigen gard” består av et knippe  
sanger satt sammen og orkestrert av  
Wolfgang Plagge. Verket var et bestillings-
verk fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter  
i jubileumsåret 2008, da Paul Okkenhaug 
ville fylt 100 år. Suiten er tydelig farget av  
at Paul Okkenhaug også var gårdbruker  
på gården Øvre Okkenhaug. 









     Vis denne strekkoden hos  
     din tippefunksjonær.



Ja, vi elsker
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson

Melodi: Rikard Nordraak

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet 
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet 
det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for dets fred slår leir.

Takk for at du kom.
Besøk oss også gjerne på Facebook

eller på
www.stof.no

Konserten støttes av Trondheim Kommune


