


PROGRAM 
Felix Mendelssohn: Hebridene

Bertil Palmar Johansen / Johan-Magnus Elvemo: SeaTime

– – –

Edward Elgar: Sea Pictures
1. Sea Slumber-Song

2. In Haven
3. Sabbath Morning at Sea

4. Where Corals Lie
5. The Swimmer

solist: Nina Sæterhaug

- Prosjektet støttes av Trondheim Kommune -

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

Vårkonsert
SeaTime - Film og musikk



Sør-Trøndelag Orkesterforening 
Orkesteret har full symfonisk besetning og består av rundt 60 musikere i alderen 18 til 80 år. 
En del av medlemmene har musikkfaglig bakgrunn, mens andre er engasjerte og rutinerte am-
atører. 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. Sør-Trøndelag Orkester-
forening  ledes av Tormod Knapp. Han er en engasjert og inspireende dirigent som til-
fører både utfordringer og godt humør til orkestermedlemmene. Du finner mer infor-
masjon om orkesteret på vår hjemmeside www.stof.no. Du kan også  følge oss på 
Facebook. Gå inn og lik siden vår: www.facebook.com/sortrondelagorkesterforening.

Dirigenten
 
Tormod Knapp har vært Sør-Trøndelag Orkesterforenings dirigent siden stiftelsesåret. 
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 instrumental-
studiet 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 Nord-Østerdal Symfoniorkester på Tynset.
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Bertil Palmar Johansen (1954- ) er en 
av Trondheims mest kjente komponister. 
Han studerte fiolin ved Trøndelag Musik-
konservatorium og komposisjon med Per 
Hjort Albertsen, Holger Prytz og Olav Anton 
Thommesen. Han har komponert for et bredt 
spekter av instrumentale og vokale beset-
ninger, hvorav flere er bestillinger fra nor-
ske og internasjonale ensembler og solister. 

Foruten et aktivt virke som komponist har 
han i mange år også arbeidet som lærer i 
komponering, undervist i fiolinspill, og virket 
som dirigent i ulike sammenhenger. Således 
har han også skrevet en rekke komposis-
joner av høy kvalitet for barn og ungdom 
– fra små solostykker til opera og oratorium.

Komponisten

Johan-Magnus Elvemo (1957- ) arbeider 
til daglig ved Institutt for kunst- og mediev-
itenskap ved NTNU, hvor han underviser i 
film- og videoproduksjon. Han har en lang 
og variert filmfaglig produksjonsbakgrunn, 
både som fotograf, klipper og regissør. I 
tillegg til studier innenfor film- og medie-
fagene, har han også studert musikk. Han 
spiller obo i Sør-Trøndelag Orkesterforening. 

Filmskaperen
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SeaTime - Fartstid

En seilas på en klode - en seilas gjennom regnbuens fargespill. Kursen bestemmer 
vi - er du førstereisgutt eller skipper, svetter du i maskinen eller henger du livredd 
høyt oppe i riggen - vi har alle et ansvar. Kan vi lese tegnene naturen gir oss? Kan 
klodens mast knekke? Kan, for å sitere Erik Bye, vår Herres klinkekule ligge på 
marken og føle seg alene og fortapt? På «Den lille blå! Den minste av dem alle» 
er vi alle mannskap ombord, alle har oppgaver - ingen blindpassasjerer, ingen kan 
betale seg bort fra ansvar.

«Og vi som av den lille jord er båren»!

Bertil Palmar Johansen Johan-Magnus Elvemo

SeaTime av Bertil Palmar Johansen og Johan-
Magnus Elvemo er et symfonisk filmverk laget 
spesielt for Sør-Trøndelag Orkesterforening.  
Kunstnerne har ønsket å skape et spennende 
og engasjerende verk med et dagsaktuelt 
tema, der et nytt og ekspressivt filmuttrykk 
flettes sammen med levende musikk. Tema-
tikken for verket - artsmangfold og klimaen-
dringer - angår oss alle. Den musikalske delen 
av prosjektet er støttet av Det norske Kompon-
istfond. En foreløpig orkesterversjon ble opp-
ført av Sør-Trøndelag Orkesterforening våren 
2014.



Solisten
Nina Sætherhaug (f. 1981), mezzosopran 
fra Trondheim. Nina har en Bachelor fra NMH 
(2002-2006) hvor hun studerte med Prof. 
Barbro Marklund og Prof. Håkan Hagegård. 
Våren 2008 debuterte hun i rollen som Lisetta i 
Haydns opera Il mondo della Luna ved  
Drottningholm slottsteater. Vinteren 2009 
ble hun uteksaminert fra Operahøgskolen i 
Stockholm i en av hovedrollene ved uropp-
føringen av S-D. Sandstrøms opera Nätverket. 

Nina er mye brukt som solist i både opera og 
kirkemusikk og har en omfattende konsert-
virksomhet også innenfor lied/romanse sjan-
geren. Hun har sunget roller ved bl.a. Opera 
Sør, Opera Trøndelag, DNO & B, Oslo Opera 
festival, Randi Stenes Sommersang  festival, 
Vadstena operafestival, Opera di Setra og 
TSO Musikkteater.
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Fra SeaTime



Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). 
Viste tidlig musikalsk talent og opptrådte som 
pianist 9 år gammel. Han studerte klaver hos 
L. Berger og fiolin hos E. Ritz og musikkteori 
hos F. Zelter.  Han komponerte symfonier, kon-
serter og oratorier, piano og kammermusikk. 
Han er kjent for ”En midtsommernatts drøm” 
som han komponerte overturen til som 17 
åring. Ble relativt lite spilt sent på 18 hundretal-
let og tidlig 19 hundretallet på grunn av skif-
tende musikksmak og antisemittisme, men har 
i den senere tid blitt stadig mer anerkjent og er 
en av de mest populære komponistene fra den 
romantiske perioden.

Felix Mendelssohn

Sir Edward William Elgar (1857-1934). Er en av 
Englands mest betydningsfulle komponister. 
Noen av hans mest kjente verk er Enigma Vari-
ations, fire marsjer til Pomp and Circumstance, 
melodien til Land of Hope and Glory og Orato-
riet Dreams of Gerontius. Han har og skrevet 
en rekke fiolin og cello konserter og to symfo-
nier. Elgar kom fra enkle kår og var i hovedsak 
selvlært og hadde problemer med å få innpass 
i det akademiske musikkmiljøet. Han blir reg-
net som en typisk engelsk komponist og hentet 
mye inspirasjon fra resten av Europa. Han blir 
regnet som en av de første komponistene 
som tok grammofoninnspilling seriøst og fikk 
gjennomfør innspillinger av flere orkesterverk.

Edward Elgar



Overturen Hebridene ble komponert i 1830 et-
ter en reise Mendelssohn foretok i Skottland. 
Verket hadde først tittelen Die Einsame Insel. 
I 1832 gav han ut en revidert versjon med 
tittelen Die Hebriden, men verket blir òg kalt 
Fingal’s Cave etter en grotte (11 m høy og 
61 m lang) som gjorde et sterkt inntykk på 
Mendelssohn under besøket i Skottland. Han 
beskrev dette på et postkort til Fanny Men-
delssohn.

Selv om verket blir kategorisert som en over-
ture, er det ment å være et fullstendig musik-
kstykke. Det består av to hovedtema. I åp-
ningen får vi høre en melodi Mendelssohn 
skrev etter besøket i grotta. Det andre temaet 
beskriver bølger på havet.

Hebridene

Sea Pictures av Sir Edward William Elgar 
består av fem sanger med tekst fra ulike for-
fattere komponert i 1899.  Sangene ble først 
skrevet for sopran, men transponert ned etter 
ønske fra kontraalt Clara Butt for orkestervers-
jonen. Deler av den første sangen, ”Sea Slum-
ber Song”, blir repetert i de andre sangene.

Sea Pictures
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Fingal’s Cave



Sea Slumber-Song (av Roden Noel)

Sea-birds are asleep,
The world forgets to weep,
Sea murmurs her soft slumber-song
On the shadowy sand
Of this elfin land;

“I, the Mother mild,
Hush thee, O my child,
Forget the voices wild!
Hush thee, O my child,
Hush thee

Isles in elfin light
Dream, the rocks and caves,
Lull’d by whispering waves,
Veil their marbles
Veil their marbles bright,
Foam glimmers faintly white
Upon the shelly sand
Of this elfin land;

Sea-sound, like violins,
To slumber woos and wins,
I murmur my soft slumber-song,
My slumber-song,
Leave woes, and wails, and sins,

Ocean’s shadowy might
Breathes good-night,
Good-night…
Leave woes, and wails, and sins,
Good-night… Good-night…
Good-night…
Good-night…
Good-night… Good-night…”

In Haven (av Caroline Alice Elgar)

Closely let me hold thy hand,
Storms are sweeping sea and land;
Love alone will stand.
Closely cling, for waves beat fast,
Foam-flakes cloud the hurrying blast;
Love alone will last.
Kiss my lips, and softly say:
“Joy, sea-swept, may fade to-day;
Love alone will stay.”

Sabbath Morning at Sea 
(av Elizabeth Barrett Browning)

The ship went on with solemn face;
To meet the darkness on the deep,
The solemn ship went onward.
I bowed down weary in the place;
For parting tears and present sleep
Had weighed mine eyelids downward.

The new sight, the new wondrous sight!
The waters around me, turbulent,
The skies, impassive o’er me,
Calm in a moonless, sunless light,
As glorified by even the intent
Of holding the day glory!

Love me, sweet friends, this Sabbath day.
The sea sings round me while ye roll
Afar the hymn, unaltered,
And kneel, where once I knelt to pray,
And bless me deeper in your soul
Because your voice has faltered.

And though this sabbath comes to me
Without the stolèd minister,
And chanting congregation,
God’s Spirit shall give comfort. He
Who brooded soft on waters drear,
Creator on creation.

He shall assist me to look higher,
Where keep the saints, with harp and song,
An endless sabbath morning,
And, on that sea commixed with fire,
Oft drop their eyelids raised too long
To the full Godhead’s burning.

Sea Pictures



Where Corals Lie (av Richard Garnett)

The deeps have music soft and low
When winds awake the airy spry,
It lures me, lures me on to go
And see the land where corals lie.
The land, the land, where corals lie.

By mount and mead, by lawn and rill,
When night is deep, and moon is high,
That music seeks and finds me still,
And tells me where the corals lie.
And tells me where the corals lie.

Yes, press my eyelids close, ‘tis well,
Yes, press my eyelids close, ‘tis well,
But far the rapid fancies fly
To rolling worlds of wave and shell,
And all the land where corals lie.

Thy lips are like a sunset glow,
Thy smile is like a morning sky,
Yet leave me, leave me, let me go
And see the land where corals lie.
The land, the land, where corals lie.

The Swimmer (av Adam Lindsay Gordon)

With short, sharp, violent lights made vivid,
To southward far as the sight can roam;
Only the swirl of the surges livid,
The seas that climb and the surfs that comb.
Only the crag and the cliff to nor’ward,
the rocks receding, and reefs flung forward,
waifs wrecked seaward and wasted shore-
ward
On shallows sheeted with flaming foam.

A grim, grey coast and a seaboard ghastly,
And shores trod seldom by feet of men -
Where the battered hull and the broken 
mast lie,
They have lain embedded these long years 
ten.
Love! Love! when we wander’d here to-
gether,
Hand in hand! Hand in hand through the 
sparkling weather,
From the heights and hollows of fern and 
heather,

God surely loved us a little then.

The skies were fairer and shores were 
firmer --
The blue sea over the bright sand rolled ;
Babble and prattle, and ripple and murmur,
Sheen of silver and glamour of gold –
Sheen of silver and glamour of gold -

See ! girt with tempest and winged with 
thunder, 
And clad with lightning and shod with sleet,
The strong winds treading the swift waves 
sunder
The flying rollers with frothy feet.
One gleam like a bloodshot sword-blade 
swims on
The skyline, staining the green gulf crimson,
A death stroke fiercely dealt by a dim sun,
That strikes through his stormy winding-
sheet.

Oh, brave white horses! You gather and 
gallop,
The storm sprite loosens the gusty reins;
Oh, brave white horses! You gather and 
gallop,
The storm sprite loosens the gusty reins;
Now the stoutest ship were the frailest shal-
lop
In your hollow backs, on your high arched 
manes.
I would ride as never [a] man has ridden
In your sleepy, swirling surges hidden,
I would ride as never man has ridden
To gulfs foreshadowed through straits forbid-
den, 
Where no light wearies and no love wanes,
No love, where no love, no love wanes.



1. fiolin
Louise Lindqvist (konsertmester)
Agnes Østlie
Anders Volan
Marte Bergem Høyem
Bjarne Spilsberg
Thore Wold
Kåre Myhre
Fride Bakken Johansen
Rannveig Ryeng

2. fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug
Eirin Ryeng
Hildegunn V. Yrke
Tora Bardal
Frode Roness
Jacqueline Roberts
Bertil Palmar Johansen

Bratsj
Jan Waagø
Mari Tovmo
Maria Ulstad

Cello
Elin Krogstad
Sveinung Eiksund
Frøydis V. Gaarder
Julia Lindqvist
Snorre Glåmbu
Bård Skjelstad
Peter Luder
Louise Timmerman
Adeline Lanterne

Kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Trond Foss
Erlend Skanke
Gudmund Eiksund

Fløyte
Anne Kristin Bollingmo
Mari Haug Lund

Obo
Siri Thanem
Johan-Magnus Elvemo

Engelsk horn
Siri Thanem

Klarinett
Per Olav Nilsen
Geir Ove Kjelsberg

Bassklarinett
Kristoffer Angermo Fossland 

Fagott
Vegard Hagerup
Bjørner B. Christensen

Horn
Marit Bøttcher
Trude Johansen
Arne Juul 
Tor Hetland

Trompet
Pierre Cerasi
Ingrid Rotli
Berit Floor Lund

Trombone
Dagfin Gryteselv
Lars Gustav Gudbrandsen
Knut R. Carlsen

Tuba
Yngve Frøyen

Slagverk
Steinar Horten (pauker)
Hanne Siri Heglum

Harpe
Ruth Potter

Sør-Trøndelag Orkesterforening
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Trenger	  du	  elektriker?	  
Ta	  kontakt	  for	  et	  godt	  tilbud	  på	  	  
73	  80	  01	  70.	  

Se	  våre	  kampanjer	  på	  vår	  
hjemmeside	  www.aalmo.no	  

	  	  



Har du lyst til å spille i 
symfoniorkester?

For tiden trenger vi nye medlemmer på 
fiolin, bratsj og slagverk. 

Mer informasjon finner du på www.stof.no.



Neste konsert

Neste konsert med Sør-Trøndelag Orkester-
forening er Festkonsert den 17. mai. Denne finner 
sted i Vår Frue kirke kl. 17:30.

På konserten vil orkesteret fremføre verker av 
Tveitt, Grieg, Halvorsen og Sommero.

Følgende medvirker:
 Skogen Sällström 
  -hardingfele
 Henning Sommero
  -sang og konferansier



Takk for at du kom 
på vår konsert!

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping som lar deg som er 
registrert spiller velge ett lag eller én forening du ønsker å støtte.

Vi vil oppfordre deg til å støtte oss i Sør-Trøndelag Orkesterforening. 
Det gjør du ved å vise denne strekkoden hos din tippefunksjonær.

Programdesign: Steinar Horten 
Plakat og forside: Tor M. Hetland


