


Sør-Trøndelag

Orkesterforening

under ledelse av Tormod Knapp

ønsker velkommen ti l en aften med

MUSIKK,

FILOSOFI

og

KJÆRLIGHET



PROGRAM

Wolfgang Amadeus Mozart: Ouverture fra Don Giovanni

Charles Gonoud: "Ah, je ris de me voir si belle"

Arie fra Faust

Solist: Marit Johanne Nielsen

Carl Maria von Weber: Ouverture fra Jegerbruden (DerFreischütz)

Carl Maria von Weber: "Kommt ein schlankerBursch gegangen"

Arie fra Jegerbruden

Solist: Marit Johanne Nielsen

Pietro Mascagni: Intermezzo fra Cavalleria Rusticana

PAUSE

Felix Mendelssohn: Bryllupsmarsj fra En midtsommernattsdrøm

Gaetano Donizetti : "Ah, tardai troppo"

Arie fra Linda di Chamounix

Solist: Marit Johanne Nielsen

Pjotr I l j i tsj Tsjajkovskij : Ouverture-fantasi fra Romeo og Julie



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



Filosofisolisten

Lars Nilsen er "han duden" som
lager jazz- og fi losofiprogrammet
Studio Sokrates i NRK P2. Men Lars
er ikke bare opptatt av jazz, han har
også sans for klassisk musikk, særlig
de historiene som inspirerte Mozart
og Mendelssohn, Donizetti og
Tsjajkovskij ti l å skrive udødelig
musikk.

I kveld gjør Sør-Trøndelag Orkester-
forening en twist på Studio Sokrates
når vi sammen med Lars Nilsen
inviterer ti l en konsert med tema
musikk, fi losofi og kjærl ighet.

Marit Johanne Nielsen er
koloratursopran. Hun vokste opp i
Meldal Kommune i Sør-Trøndelag,
og i 201 5 ble hun ferdig med sin
Bachelor i klassisk sang ved
Institutt for musikk, NTNU, hvor hun
gikk ut med høyeste karakter.

I 201 7 avslutter Marit masterstudiet
i klassisk sang ved NTNU. Hun går
i lære hos professor og opera-
sanger Elisabeth Meyer-Topsøe, og
har tidl igere studert sang ved
Newcastle University i Austral ia og
ved Long Island University i USA.

Sangsolisten



Wolfgang Amadeus Mozart (født 1 756 i
Salzburg, død 1 791 i Wien) regnes som en av de
største komponistene i verdenshistorien. Mozart
spilte utmerket piano i 5-årsalderen og skrev vakre
og originale komposisjoner i 6–7-årsalderen. Allerede
i 1 762 opptrådte han sammen med sin søster Maria
Anna (kalt Nannerl), som også var en høyt begavet
pianist, ved hoffene i München og i Wien.

Fra 1 782 hadde Mozart fast opphold i Wien, og giftet
seg med Constanze. Han tok imot elever, holdt
konserter og var i årene som fulgte Wiens mest
feirede pianist. I denne tiden fikk operaen Die
Entführung aus dem Serail sin første oppførelse
(1 782), og senere fulgte Le nozze di Figaro (Figaros

bryllup, 1 786) og Don Giovanni (1 787). Sammen med sine samtidige Joseph Haydn
og Ludwig van Beethoven regnes Mozart som wienerklassisismens fremste
representant. I løpet av sitt korte l iv komponerte han over seks hundre verk i de
fleste genrer, og hans produksjon innen særlig opera, solokonserter, symfonier og
kammermusikk står i dag som kjernerepertoar i det klassiske musikkl iv.

Komponistene

Charles Gounod (1 81 8-1 893) var en fransk
komponist, født i Paris, der hans mor var pianist
og hans far var bil ledkunstner. Han studerte ved
Paris-konservatoriet og dro deretter ti I I tal ia, hvor
han studerte musikk av Palestrina og andre
sakrale verk fra det sekstende århundre. Han var
hele l ivet påvirket av denne musikken.

Gounod er mest kjent som operakomponist, blant
annet med operaene Faust og Romeo og Julie,
men skrev blant annet også en messe og to
symfonier. Han hadde ingen stor scenisk suksess
før operaen Faust (1 859), som er basert på
skuespil let med samme navn av Johann Wolfgang
von Goethe. Dette er fortsatt hans mest kjente
komposisjon, og en av de mest iscenesatte
operaer gjennom tidene. Allerede i 1 894 var den
oppført 1 000 ganger på Parisoperaen, og i 1 934
passerte den 2000 oppsetninger samme sted.



Pietro Antonio Stefano Mascagni (født
1 863 i Livorno i Toscana, død 1 945 i Roma) var en
ital iensk komponist og dirigent. Ti l sammen skrev
han femten operaer, en operette og flere orkester- og
korverk, foruten sanger og klavermusikk. Han
opplevde stor suksess i sin samtid, både som
komponist og dirigent, og er mest kjent for operaen
Cavalleria rusticana (Landsens ridderskap) fra 1 890.
Librettoen er basert på en novelle og et skuespil l
med samme navn av Giovanni Verga, et ital iensk
sjalusidrama som foregår andre påskedag i en
sici l iansk landsby på 1 800-tal let. I jul i 1 888 hadde
den milanesiske musikkforleggeren Edoardo
Sonzogno utlyst en konkurranse blant de unge
ital ienske komponistene som ikke hadde fått oppført
opera, om å skrive en en-akter. Mascagni fikk høre
om konkurransen bare to måneder før innleverings-

fristen, og fikk sin venn Giovanni Targioni-Tozzetti ti l å skrive en libretto. Samme dag
som innleveringsfristen gikk ut, ble operaen innlevert.

Al lerede ved premieren 1 7. mai 1 890 på Teatro Costanzi i Roma viste Cavalleria
Rusticana seg som en stor sensasjon, og Mascagni fikk hele 40 fremkallelser etter
foresti l l ingen. Musikken fra operaens Intermezzo er blant annet brukt i fi lmene Den
rasende oksen og Gudfaren del II.

Carl Maria Friedrich Ernst,
Freiherr von Weber (1 786-1 826) var en tysk
komponist, dirigent, pianist og kritiker, en av de første
betydningsful le komponistene fra romantikken. Hans far
Franz Anton von Weber, som antagelig på egen hånd
hadde innført adelspredikatet von, var offiser,
embedsmann og kapellmeister. Weber var fetter av
Mozarts kone Constanze. Han studerte i Salzburg med
blant annet Michael Haydn, bror ti l Joseph Haydn.
Mellom 1 81 3 og 1 81 6 var han operadirektør i Praha, fra
1 81 6 kongelig kapellmester ved operaen i Dresden. I
1 81 7 ble han gift med sangerinnen Caroline Brandt.
Webers verker, især hans operaer Der Freischütz,
Euryanthe og Oberon, påvirket i stor grad utvikl ingen av den romantiske operaen i
Tyskland. Weber var også en innovativ komponist av instrumentalmusikk.

Der Freischütz (Jegerbruden) er en opera i tre akter ti l tekst av Friedrich Kind, etter
Johann August Apel og Friedrich Laun. Uroppført i Berl in 1 8. juni 1 821 , og regnes
som den tidl ige tyske romantikks opera fremfor al le andre. Den viser flere nye trekk,
bl.a. ouverturen som ikke bare presenterer de viktigste melodiene, men er utformet
som et ful lstendig tonedikt.



Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (1 809-
1 847), bedre kjent som Felix Mendelssohn ,
var en tysk komponist, pianist, organist og dirigent
fra den tidl ige romantiske perioden. Mendelssohn
ble født i Hamburg, som sønnesønn av den
berømte tysk-jødiske fi losofen Moses Mendels-
sohn. Felix' famil ie hadde imidlertid konvertert ti l
kristendommen, og flyttet ti l Berl in i 1 81 2.
Mendelssohn var tidl ig en produktiv komponist, og
skrev sitt første publiserte verk, en pianokvartett,
da han var 1 3 år gammel, og sin første symfoni da
han var 1 5. Da han var 1 7 skrev han en ouverture
ti l Shakespeares En midtsommernattsdrøm, mens
scenemusikken, inkludert den berømte bryl lups-
marsjen, kom i 1 843. Det samme året grunnla
Mendelssohn musikkonservatoriet i Leipzig, den
eldste musikkhøyskolen i Tyskland.

Mendelssohn skrev fem symfonier, to klaverkonserter, en fiol inkonsert som hører ti l
standardverkene, samt oratorier og kammermusikk.

Gaetano Donizetti (1 797-1 848), en ital iensk
komponist født i Bergamo, var en av de viktigste
innenfor bel canto-operaen i I tal ia såvel som i
Frankrike i første halvdel av 1 800-tal let. Mange av
Donizettis operaer inngår i det moderne opera-
repertoaret, og er en utfordring for sangere både
musikalsk og teknisk den dag i dag.

Donizettis avgjørende internasjonale gjennom-
brudd kom med operaen Anna Bolena i 1 830. Med
denne operaen ble han kjent for sin uttrykksful le
musikk, og fra nå av ble han regnet blant de
ledende samtidskomponistene innen operafaget.
Da Donizetti ble forbigått ved ansettelsen av
direktør for konservatoriet i Napoli i 1 840, flyttet
han ti l Paris. Samme år komponerte han her en
annen stor operasuksess, den komiske operaen

La fille du Régiment. La favorite, et annet viktig bidrag ti l det franske repertoar, kom
også i 1 840. I 1 842 ble Donizetti utnevnt ti l østerriksk hoffkapellmester i Wien, men
uten å bryte båndene med operamil jøet i Paris. Utover 1 840-tal let var Donizettis l iv
preget av alvorl ig sykdom. All ikevel gjorde han suksess med operaene Linda di
Chamonix (1 842) og ikke minst Don Pasquale (1 843).



Pjotr I l j i tsj Tsjajkovskij (1 840-1 893) ble født i
småbyen Votkinsk ved Uralfjel lene. Hans far var en
ukrainsk gruveingeniør, mens hans mor kom fra en
musikalsk fransk famil ie. Tsjajkovskij viste seg tidl ig
som musikalsk begavet, og fikk pianotimer i
femårsalderen. Famil ien flyttet ti l St. Petersburg i
1 848. 1 9 år gammel fikk Tsjajkovskij arbeid i
justisdepartementet, men mistrivdes og dyrket
musikken i fritiden. I 1 863 begynte han på
musikkonservatoriet i St. Petersburg, og da
konservatoriet i Moskva åpnet i 1 866, fikk han
sti l l ing som professor i musikkteori, en post han
beholdt ti l rundt 1 878. Tsjajkovskij døde i 1 893,
bare ni dager etter uroppføringen av sin sjette
symfoni, Pathétique.

Tsjajkovskij hører ti l den senromantiske perioden, og noen av hans verk er blant de
mest populære i det klassiske repertoaret. Han skrev ti operaer, seks symfonier,
orkestersuiter, ouverturer og tre konserter, men er kanskje al ler mest kjent for sine
balletter, bl .a. Svanesjøen, Tornerose og Nøtteknekkeren. Romeo og Julie
fantasiouverture, basert på Shakespeares skuespil l , kom i en førsteversjon i 1 870.
Etter flere bearbeidelser ble den tredje og endelige versjonen urfremført i Tbil isi i
Georgia i 1 886.



Sør-Trøndelag Orkesterforening

1 . fiolin
Carl Ninian Wika

(konsertmester)

Agnes Østl ie
Stein Ratkje
Randi Wenche Haugen
Marte Bergem Høyem
Sil je Langseth Grundstad
Trude Tørset
Thore Wold
Kåre Myhre

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

Bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Mari Tovmo
Maria Ulstad
Heidi Bergh-Hoff

Cello
Elin Krogstad
Sveinung Eiksund
Frøydis V. Gaarder
Jul ia Lindqvist
Bård Skjelstad
Thommes Thomassen
Louise Timmerman
Adeline Lanterne
Megan Norris

Kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Trond Foss
Gudmund Eiksund

Fløyte
Lise Støver
Aud Lyngstad

Obo
Johan-Magnus Elvemo
Siri Thanem

(obo / engelsk horn)

Klarinett
Geir Ove Kjelsberg
Per Olav Nilsen

Fagott
Cobien Claringbould
Bjørner Christensen

Horn
Marit Böttcher
Arne Juul
Sofie Hestvik Berge
Matias Saue Romundset

Trompet
Pierre Cerasi
Ingrid Rotl i

Trombone
Dagfin Gryteselv
Lars Gustav Gudbrandsen
Olav Gundersen

Tuba
Yngve Frøyen

Pauker/Slagverk
Steinar Horten
Adrian Fuglevaag
Amund Stenøyen

Harpe
Willy Postma

Foto: Ann-Randi Røstum



Neste STOF-arrangement:

Foto: Tevje Akerø

Plakater og grafiskdesign:

TorM. Hetland

Høstkonsert med Tor-Espen Aspaas
onsdag 30. november

På programmet:

Klaverkonsert nr. 5 av Ludwig van Beethoven
("Keiserkonserten")

Symfoni av Leif Solberg

Velkommen!



Støtt STOFmed
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




