


PROGRAM

Edvard Grieg: Utdrag fra Sigurd Jorsalfar, op. 22

Hornsignaler - Hyldningsmarsj - Norrønafolket -

Vedmannjevningen - Kongekvadet

Med Hommelvik Mannskor og sangere fra Cappella

Solist: Torstein Fosmo

Edvard Grieg: Fra Holbergs tid, op. 40

1 . sats: Praeludium (Allegro vivace)

Johan Svendsen: Romanse for fiolin og orkester, op. 26

Solist: Louise Lindqvist

Sparre Olsen: Anne på Torp, op. 1 2

Lagnaden - Uppdrift - Springleik og Vise - Sangen hennarAnne - Attersyn

Kolbjørn Ofstad: Vår-anekdoter

Vivace - Tempo di Valse - Marcia

Edvard Grieg: Landkjenning, op. 31

Med Hommelvik Mannskor og sangere fra Cappella

Solist: Torstein Fosmo

Allsang: Ja, vi elsker (tre vers)



Orkesteret

Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF) har ful l symfonisk besetning og
består av rundt 60 musikere i alderen 1 8 ti l 80 år. En del av medlemmene
har musikkfagl ig bakgrunn, mens andre er engasjerte og rutinerte amatører.
Vi spil ler variert musikk – symfonier, sol istkonserter og musikk for kor og
orkester i al le formater. Orkesteret holder årl ig 6-7 konserter, både i
Trondheim og andre steder i Trøndelag.

STOF ble stifta i 2003 som ei sammenslutning mellom Trondheim
Byorkester og Midt-Trøndelag Symfoniorkester. STOF blir dirigert av Tormod
Knapp, en engasjert og inspirerende dirigent som ti lfører både utfordringer
og godt humør ti l orkestermedlemmene. Du finner mer informasjon om
orkesteret på vår hjemmeside www.stof.no, og du kan også følge oss på
Facebook.

Gå inn og lik sida vår: www.facebook.com/sortrondelagorkesterforening

Dirigenten

Tormod Knapp har vært Sør-Trøndelag Orkesterforenings dirigent siden
stiftelsesåret. Tormod er ti l dagl ig cel l ist i Trondheim Symfoniorkester. Han
er fra Gjøvik og har studert ved Østlandske Musikkonservatorium og
Musikhögskolan i Göteborg, og han har hatt studieopphold i Tyskland og
Ital ia. I Gøteborg studerte Tormod orkesterdireksjon paral lelt med
instrumentalstudiet i cel lo. Han spilte i Oslo Filharmoniske Orkester i
perioden 1 982-89 og var medlem av Bærum strykekvartett fra 1 986 ti l 1 992.
Han kom til Trondheim Symfoniorkester i 1 990.

Tormod er også dirigent for Nord-Østerdal Symfoniorkester på Tynset.

Foto: www.tso.no



Koret

Hommelvik Mannskor ble
opprinnelig etablert i
1 942. I det Herrens år
2009 opp i mot jul møttes
herrene Fossmo, Olafsen
de. og Iversen dy. i et
lystig lag, og opprettelsen
av (Det Nye) Hommelvik
Mannskor var et faktum.

Ambisjonsnivået er lagt ti l
et middels nivå, men av
et kor bestående av kun den bedre halvdel, så flyttes l isten opp et hakk etter
hver øvelse. Koret utgjør per dato 30 personer innen aldersspekteret 1 6-70.

På dagens konsert bidrar også sangere fra Cappella, et blandakor med
opphav i Mostadmarka. Torstein Fosmo er fast dirigent for både Hommelvik
Mannskor og Cappella.



Torstein Fosmo, tenor

Torstein Fosmo er født 1 /5 1 990 og
kommer fra Hommelvik i Sør-Trøndelag.
Han studerer klassisk sang ved NTNU
under professor Kåre Bjørkøy. Torstein har
bred erfaring både som sanger, arrangør,
revyskuespil ler, dirigent og komponist, og
han behersker blant annet instrumentene
tuba og piano i ti l legg. I 201 2 ble han ti ldelt
Malvik kommunes kulturpris for å ha tatt
initiativet ti l musikalen og kulturdugnaden
Carl Halck, som hadde urpremiere i 2011 .

Torstein spilte i 201 5/-1 6 en av
hovedrol lene i det nyskrevne stykket
Kommentarfeltet av Trygve Brøske og
Marianne Meløy, og han har hatt flere oppdrag for Opera Trøndelag, blant
annet i Flaggermusen, Tryl lefløyten og Olav Engelbrektsson. Han er ti l
dagl ig dirigent for Hommelvik Mannskor og blandakoret Cappella.

Solistene

Louise Lindqvist, fiol in

Louise Lindqvist kommer fra
Örebro i Sverige. Etter å ha
studert ved Musikhögskolan
Ingesund i Arvika flyttet hun ti l
Trondheim i 2011 for å fortsette
studiene. Louise tok bachelorgrad
fra Institutt for musikk i 201 5, der
hun studerte hos Bård Monsen og
professor Marianne Thorsen.

Louise spil ler regelmessig i
Trondheim Symfoniorkester og

TrondheimSolistene, og var blant annet med på Europa-turné med Anne-
Sophie Mutter høsten 201 2. Hun har vært konsertmester i STOF siden
vinteren 201 2.

Foto: Christoffer Meyer



Edvard Grieg (1 843-1 907)

Edvard Grieg ble født inn i en
kjøpmannsfamil ie i Bergen. Hans mor
var pianolærer, og han lærte å spil le
al lerede som seksåring. Som 1 5-åring
startet han musikkstudier ved
konservatoriet i Leipzig.

Grieg betraktes som en av de ledende
komponistene fra den romantiske
perioden, og hans verk er en del av
standardrepertoaret i klassisk musikk.
Hans bruk og utvikl ing av norsk
folkemusikk i egne komposisjoner
gjorde norsk musikk kjent verden over,
og bidro i utvikl ingen av en norsk
identitet, mye på samme måte som
Sibelius og Dvořák gjorde for sine land.
Grieg betraktes l ikevel som
kosmopolitisk i sin orientering; han

reiste mye i Europa og ønsket på samme tid å uttrykke både det vakre i det
nasjonalromantiske og i den europeiske kulturen.

Fra Holbergs tid, Suite i gammel stil (op. 40, best kjent som Holberg-suiten)
ble skrevet i 1 884 ti l 200-årsjubiléet for den dansk-norske dikteren Ludvig
Holbergs fødsel. De fem satsene er basert på danseformer fra det 1 8.
århundre. Suiten ble opprinnelig skrevet for piano, og deretter arrangert for
strykeorkester av komponisten selv.

Musikken ti l Sigurd Jorsalfar er skrevet ti l Bjørnstjerne Bjørnsons
teaterstykke, og er sterkt preget av nasjonalromantiske strømninger. Verket
består av i alt ni deler og ble første gang fremført i Christiania 1 0. apri l
1 872. Senere ble tre av delene utgitt som orkestersuite (op. 56), og
urfremført 5. november 1 892.

Landkjenning (op. 31 ) ble også skrevet ti l et dikt av Bjørnson, komponert i
1 872 i anledning tusenårsjubileet for slaget ved Hafrsfjord, og uroppført på
Akershus festning 1 7. mai 1 872, i forbindelse med en basar ti l inntekt for
restaurering av Nidarosdomen.

Komponistene



Carl Gustav Sparre Olsen
(1 903-1 984)

Den norske komponisten og fiol inisten
Sparre Olsen studerte med Fartein
Valen i fire år, og deretter ved høyskolen
i Berl in. Her fulgte han blant annet
undervisning hos Max Buttin, Arnold
Schönberg og Paul Hindemith. I seks år
fra 1 934 underviste Sparre Olsen ved
Musikk-konservatoriet i Bergen, og i
denne tiden dirigerte han også Bergens
Arbeiderforenings Sangforening. Før
dette hadde han også erfaring som
orkestermusiker.

Sparre Olsens produksjon er omfangsrik
og dekker de aller fleste områder av
musikken. Hans musikk kjennetegnes av
vakker lyrisk melodikk påvirket av norsk
folkemusikk. Harmonikken viderefører
den sene Grieg. Sparre Olsen har spesielt hatt betydning for norsk korsang,
idet han komponerte mange vokalverk for kor ti l tekster av blant annet Olav
Aukrust, Tor Jonsson og Tore Ørjasæter.

Sparre Olsen mottok Statens kunstnerlønn fra 1 936 og ble Ridder av St.
Olavs orden i 1 968. Hans scenemusikk omfatter to verk – Anne på Torp ti l
tekst av Jo Ørjasæter og Nederlaget ti l Nordahl Griegs tekst.

Kolbjørn Ofstad (1 91 7-1 996)

Kolbjørn Ofstad, norsk komponist og musikkpedagog, var født i Trondheim.
Han studerte ved Trondhjems Musikskole og i København.

Ofstad arbeidet en periode som arrangør, orkesterleder og teatermusiker
ved Trøndelag Teater, og han var ti lknyttet TONO som musikkonsulent. Fra
1 969 var han lektor ved Østlandets Musikkon ervatorium.

Våranekdoter: Liten suite for orkester er fra 1 962.



Johan Svendsen (1 840-1 911 )

Johan Svendsen var født i Kristiania, og
virket både som komponist og dirigent.
Han levde det meste av livet i København,
og var i sin samtid en ruvende musikalsk
lederskikkelse i Norge og Danmark. Han
opplevde også store internasjonale
triumfer både som komponist og som
dirigent. På høyden av sin karrière ble
Svendsen ansett som mer betydelig enn
sin gode venn Edvard Grieg. Fra 1 883 var
han kapellmester ved Det Kongelige
Kapel i København.

Romanse for fiolin og orkester er
Svendsens mest populære verk, men han
er også kjent som Norges første og

kanskje viktigste symfoniker. Blant hans verk finner vi, i ti l legg ti l romansen,
to symfonier, en fiol inkonsert, en cellokonsert og et antal l norske rapsodier
for orkester. Både romansen og symfoniene er tydelig preget av
seinromanikkens klangfarger og kromatiske bevegelser, inspirert av blant
annet Wagner. Det er tydelig at Johan Svendsen gjennom sitt virke som
dirigent kjente orkesteret ti l fingerspissene, og han behersket selv flere
orkesterinstrumenter. Skisser ti l en uful lendt tredje symfoni ble i 2007 funnet
i Det Kongelige Bibl iotek i København, og den ble bearbeidet og urfremført i
2011 .

Svendsen gjorde seg internasjonalt bemerket som dirigent. Han høstet gang
på gang ovasjoner for konserter han ledet, og var blant de første europeiske
dirigenter som oppførte verker av Tsjajkovskij , som han kjente personlig.





Sør-Trøndelag Orkesterforening

1 .fiolin
Louise Lindqvist

(konsertmester)
Agnes Østl ie
Stein Ratkje
Aina Solberg
Andrea Christiansen
Marte Bergem Høyem
Bodil Skumsrud Andersen
Thore Wold
Kåre Myhre

2.fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug
Kristin Krogh Arnesen
Tora Bardal
Hildegunn V. Yrke
Eirin Ryeng
David Ledsaak

Bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Maria Ulstad
Heidi Bergh-Hoff

Cello
Elin Krogstad
Sveinung Eiksund
Frøydis V. Gaarder
Jul ia Lindqvist
Bård Skjelstad
Peter Luder
Megan Norris

Kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Gudmund Eiksund

Fløyte
Lise Støver
Ingunn Kristin Forfang

Obo
Siri Thanem
Johan-Magnus Elvemo

Klarinett
Geir Ove Kjelsberg
Maren Lyngstad Grinden

Fagott
Bjørner Christensen
Cobien Claringbould

Horn
Marit Böttcher
Arne Juul
Sofie Hestvik Berge

Trompet
Pierre Cerasi
Berit Floor Lund
Sigbjørn Sæbø

Trombone
Lars Gustav Gudbrandsen
Olav Gundersen
Jan-Olof Oscarsson

Tuba
Yngve Frøyen

Pauker/Slagverk
Adrian Fuglevaag
Amund Stenøyen

Foto: Ann-Randi Røstum

Plakater og grafiskdesign: TorM. Hetland



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 i hytte,
takk din store Gud!

Landet vi l le han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.

Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,

har den Herre sti l le 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 ti l seir,

også vi, når det bl ir krevet,
for dets fred slår leir.

Ja, vi elsker
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson

Melodi: RikardNordraak



Støtt STOF med
grasrotandelen din! Vis
denne strekkoden hos
din tippefunksjonær.

Vil du spil le i symfoniorkester? Vi ønsker nye
medlemmer velkommen, særlig på fiol in, bratsj,
horn og slagverk. Ta gjerne kontakt med oss!
Mer informasjon finner du her: www.stof.no

1 7. mai-konserten støttes av
Trondheim kommune.

Takk for at du kom!

Neste STOF-arrangement:

"MUSIKK, FILOSOFIOGKJÆRLIGHET"

med Lars Nilsen , kjent fra Studio Sokrates

25. september 201 6




