


PROGRAM

Ludwig van Beethoven: Klaverkonsert nummer 5 op. 73
(Keiserkonserten)

I - Allegro

I I - Adagio un poco mosso

I I I - Rondo: Allegro ma non troppo

Solist: Tor Espen Aspaas

PAUSE

Leif Solberg: Symfoni i g-moll

I - Andante con espressione,

Allegro e deciso

I I - Andante

I I I - Allegro moderato



Orkesteret

Sør-Trøndelag Ork rening (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 stiftet i 2003 som en 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



Solisten

Tor Espen Aspaas (f.1 971 ) er en av de mest profi lerte pianistene og musikk-
formidlerne i sin generasjon av norske musikere. Høsten 201 6 ble han utnevnt av
H.M. Kong Harald V ti l Ridder 1 . klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for
musikk- og kulturformidl ing.

I 1 996 mottok Aspaas sitt sol istdiplom ved NMH. Han debuterte i Oslo året etter med
strålende kritikker, og ble al lerede i 2006 professor ved Norges musikkhøgskole hvor
han nå, ved siden av undervisning og veiledning, gjør et forskningsprosjekt på
improvisasjonens rol le i Beethovens kreative prosesser og verker.

Tor Espen Aspaas er ti ldelt en rekke priser og utmerkelser, og har vært sol ist med
flere internasjonale symfoniorkestre, i ti l legg ti l samtl ige norske. Blant dirigentene
han har samarbeidet med som solist finnes navn som Brüggen, Sinajski j , Plasson,
Karpe, Eggen, Engeset, Gupta og Engegård. Med sistnevnte som dirigent for
Trondheim symfoniorkester urfremførte Aspaas i 2011 Olav A. Thommessens
klaverkonsert nr. 3. Med samme orkester, dirigert av Daniel Blendulf, urframførte han
i februar 201 6 Terje Bjørklunds første klaverkonsert.

Ved siden av konserter og verdensomspennende turnéer er Aspaas jevnl ig engasjert
ved norske og internasjonale festivaler og konsertserier. Høsten 201 0 gjorde han
seg bemerket med en serie fremførelser av Debussys 24 preludier komplett, bl .a. i
Den Norske Opera. I mars 201 3 fikk han sin USA-debut med en solorecital i
Carnegie Hall , NY.

Aspaas har et tital ls CD-utgivelser bak seg, blant disse internasjonalt kritikerroste
solo-CDer med verker av Beethoven, Schönberg, Berg og Webern, samt Paul
Dukas’ samlede klaververker. Han var en av initiativtagerne ti l Vinterfestspil l i
Bergstaden på Røros, og kunstnerisk leder i årene 1 999-2008 samt for 201 4
(www.vinterfestpi l l .no).



Komponistene

Ludwig van Beethoven (1 770-1 827)
betraktes som en av musikkhistoriens største
komponister, og hans verk har inspirert
generasjoner av musikere, komponister og
musikkelskere.

Beethoven var, ved siden av Mozart og Haydn,
en av wienerklassisismens viktigste ekspo-
nenter, men hans senere arbeider kan sies å
være en overgang mellom wienerklassisismen
og romantikken. Beethoven var ikke bare
komponist, men også en fremragende piano-
virtuos, og hans komposisjoner vitner om stor
fingerferdighet. Han vil le ikke la seg ansette av
noen fyrste, og som fri og energisk kunstner
framsto han som en eksponent for romantikkens
kunstnergeni.

Beethoven ble født i Bonn, der hans far Johann
var tenor og piano- og fiol inlærer. Faren la tidl ig merke ti l sønnens store musikalske
talent, og fikk idéen om å drive ham fram som vidunderbarn etter mønster
av Wolfgang Amadeus Mozart for at famil ien skul le tjene sårt ti l trengte penger. Fire
år gammel fikk Ludwig undervisning i fiol in- og klaverspil l av sin far, men
opplæringen skal ha vært både uryddig og mangelful l . Senere ble han undervist av
Christian Gottlob Neefe, som hjalp ham med å skrive sin første publiserte
komposisjon, noen pianovariasjoner. Hans tre første pianosonater var dedikert
kurfyrste Maximil ian Friedrich, og ble gitt ut i 1 783 da Beethoven var 1 3 år. I 1 787
reiste han ti l Wien i et håp om å treffe Mozart, og kanskje bl i hans elev, men
returnerte ti l Bonn etter to uker. I 1 792 bosatte han seg imidlertid i Wien og
ble Joseph Haydns elev.

Beethoven var hele l ivet plaget av dårl ig helse, og hans stadig mer sviktende hørsel
skapte i ti l legg store depresjoner. Han hadde gjennom hele l ivet et vanskelig sinn og
en del sære sider, og kom ofte i konfl ikt med famil ien. Utenom dette hadde han,
gjennom hele l ivet, en nær og trofast vennekrets, og mot slutten av livet konkurrerte
vennene om å hjelpe ham med å takle uførheten. Kilder viser Beethovens forakt for
autoritet og sosial rang. Han avbrøt pianospil l ing hvis publikum snakket med
hverandre eller unnlot å gi ham ful l oppmerksomhet. Ved soaréer unnlot han å
opptre hvis han ikke umiddelbart ble kalt frem. Etter mange konfrontasjoner
bestemte erkehertug Rudolf at de vanlige regler for hoffetikette ikke gjaldt for
Beethoven.

Blant Beethovens store produksjon finner vi symfonier, konserter, sonater og
kammermusikk. Klaverkonsert nr. 5 i Ess-dur («Keiserkonserten»), som er et av
hans mest kjente verk, er fra 1 809.



Komponisten og organisten

Leif Johannes Solberg (1 91 4-201 6) ble
født på Lena på Østre Toten, der han vokste
opp som eldstemann i en søskenflokk på ni.
Hans far var utdannet mil itærmusiker og virket
som organist, i ti l legg ti l ful ltidsjobb som
postbud. Leif Solberg var en etterspurt
konsertorganist både her ti l lands og i utlandet,
med opptredener i Mozarteum i Salzburg og i
Westminster Abbey som naturl ige høyde-
punkter. Han ble hedret med en rekke
kulturpriser og Kongens fortjenstmedalje i gul l .

Det startet tidl ig og nådeløst. 1 3-åringen Leif
nådde bare så vidt ned ti l pedalene da han
«debuterte» i Hoff kirke på Toten. Faren ble en
dag plutsel ig syk, og Leif måtte ta over på kort
varsel. Han husket det som skremmende, han
tok det barnl ig alvorl ig og var knust av ethvert
fei lgrep. Fra 1 5-årsalderen dro Leif Solberg
jevnl ig ti l Oslo for å ta timer hos den tidens store
organist, Ari ld Sandvold. I 1 933, bare 1 9 år

gammel, tok han organisteksamen og opptrådte for første gang på en offentl ig
konsert, der han blant annet spilte Bachs c-moll-passacaglia, ti l kritikernes store
ti lfredssti l lelse. Han kompletterte deretter utdannelsen med studier i komposisjon,
direksjon og harmonilære.

Solbergs første store verk, Variasjoner over folketonen Eg veit i himmerik ei borg, ble
ti l i 1 933 og demonstrerer al lerede mesterl ig bruk av kontrapunkt. I løpet av de neste
fem årene komponerte han 20 større orgelverker. Han skriver gedigent i barokkens
former som fuge, dobbeltfuge, passacaglia og chaconne, i ti l legg ti l å dyrke
koralvariasjon.

I 1 938 ble Solberg ansatt som organist i Li l lehammer, der han virket i byens
hovedkirke ti l 1 982, og som musikklærer ved byens gymnas fra 1 949 ti l 1 984. Han
dirigerte flere kor, og gav en rekke konserter i inn- og utland, samt radiokonserter
i NRK, Danmarks Radio og ORF. Solberg komponerte også en rekke sanger, og
særlig er hans korkomposisjoner mye brukt. Da modernismen inntok norsk musikkl iv
etter 2.verdenskrig begynte Solberg å føle sin komposisjonsvirksomhet som en
sti lmessig anakronisme. 1 949 satte han kurs for London, og to år senere ti l
København, hvor han studerte instrumentasjon. Han kom hjem ful l av inspirasjon,
men økonomiske og praktiske hensyn hindret ham i å utvikle
komposisjonsvirksomheten.

Symfonien som er Solbergs eneste rene orkesterverk ble skrevet i 1 951 /52, men ble
ikke førstegangsfremført profesjonelt før i 1 998. Blant Solbergs øvrige
komposisjoner finner vi to strykekvartetter og en fiol insonate.



Sør-Trøndelag Orkesterforening:

1 . fiolin
Eirik Skogmo (konsertmester)
Agnes Østl ie
Ragni Bjørlykke
Randi Wenche Haugen
Trude Tørset
Sil je Langseth Grundstad
Jarle Utness
Oluf Dimitri Røe
Kåre Myhre
Morten Lønseth

2. fiolin
Ingrid Volløyhaug
Linda Green
Eirin Ryeng
Kristin Krogh Arnesen
Hildegunn V. Yrke
Frode Roness
Tora Bardal
Jacqueline Roberts

Bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Mari Tovmo
Maria Ulstad

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

Kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Trond Foss
Gudmund Eiksund

Fløyte
Anne-Kristin Boll ingmo
Aud Lyngstad

Obo
Siri Thanem
Johan-Magnus Elvemo

Klarinett
Geir Ove Kjelsberg
Per Olav Nilsen

Fagott
Vegard Hagerup
Cobien Claringbould

Horn
Lil lemor Hestvik
Matias Saue Romundset
Marit Bøttcher
Arne Juul

Trompet
Berit Floor Lund
Pierre Cerasi

Trombone
Dagfin Gryteselv
Lars Gustav Gudbrandsen
Olav Gundersen

Tuba
Jostein Jensen Solstad

Pauker/Slagverk
Steinar Horten

Harpe
Willy Postma



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

Plakater og grafiskdesign: TorM. Hetland

Neste STOF-arrangement:




