


PROGRAM

Benjamin Britten: Russian Funeral

Henning Sommerro: Aljonushka

I Eventyr

I I Jeg går ti l den strie, l i l le elva

I I I Vildanden

IV Liten flørt

V Kraft og ynde

Solist: Seiki Ueno

PAUSE

Dmitri j Sjostakovitsj : Symfoni nr. 5 i d-moll

I Moderato

I I Allegretto

I I I Largo

IV Allegro non troppo



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

Komponistene

Seiki Ueno er født i 1 974 og oppvokst i Kumamoto
på vestkysten av den japanske øya Kyushu. Han
begynte å spil le da han fikk en fiol in i femårsgave.
Som 1 8-åring startet han musikkstudier ved Tokyo
International University for fine Art and Music. Etter
mastergradseksamen reiste han ti l Europa og videre
studier i Frankfurt.

Seiki Ueno har tidl igere vært alternerende konsert-
mester i Bergen Filharmoniske Orkester, og siden
2005 har han vært 1 . konsertmester i Trondheim
Symfoniorkester.

Edward Benjamin Britten , Baron Britten
(1 91 3-1 976) var en britisk komponist og dirigent.
Al lerede som femåring prøvde han å skive et
musikkstykke, uten å egentl ig kunne noter, og i 9–1 2-
årsalderen skrev han småstykker som han senere
skulle arrangere ti l Simple Symphony i 1 934.

Da Britten ble l itt eldre tok han pianotimer og lærte
også å spil le bratsj. Som trettenåring fikk han
opplæring i komposisjon av Frank Bridge, og som
sekstenåring fikk han et stipend ti l å studere ved
Royal College of Music i London. Han ble en dyktig
pianospil ler og benyttet senere dette som akkompagnement og ti l kammermusikk. Et
av hans mest kjente orkesterverk er Variations and Fugue on a Theme of Purcell,
mer kjent som The Young Persons Guide to the Orchestra. Den ansees å være en
hyllest ti l Henry Purcell og bl ir mye brukt i musikkundervisning.

Russian Funeral er Brittens eneste verk for brassband, og ble skrevet i 1 936, det
året den spanske borgerkrigen startet. I Brittens dagbok fra 1 936 gjenspeiles hans
pasifistiske idealer, men også hans beundring for dem som ofret l ivet i kampen mot
fremveksten av fascismen i Europa. Marsjen er et kort symfonisk dikt for brass og
perkusjon. Påvirkningen fra Prokofiev, Sjostakovitsj og Mahler er tydelig.
Hovedtemaet i sørgemarsjen er en russisk proletær begravelsessang, som
forherl iger de som ga sitt l iv for den revolusjonære sak, og ble senere brukt av
Sjostakovitsj som hovedtema i tredje sats i hans ellevte symfoni. Russian Funeral
ble første gang fremført i London 8. mars 1 936.
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Dmitri j Dmitri jevitsj Sjostakovitsj
(1 906-1 975) ble født i St. Petersburg. Han var
en av 1 900-tal lets fremste symfonikere og
kammermusikere, og var skiftevis både høyt
verdsatt og hardt kritisert i sitt hjemland.
Sjostakovitsj var el leve år gammel da Lenin
kom ti l makten, og hadde for det meste en
karriere som en av kommuniststatens offisiel le
komponister. Det har senere vist seg at han
trol ig var en sti l le dissident, både lojal med
sosial ismen og kritisk ti l l ivsvi lkårene i
Sovjetunionen. Blant hans verk nevnes spesielt
den 7. symfonien («Leningrad-symfonien»),
som skildrer beleiringen av Leningrad. Under
andre verdenskrig ble partituret sendt rundt
halve jorden som mikrofi lm, midt under
brennende krig, for å gi premiere nesten
samtidig i Russland og hos de all ierte i London
og Massachusetts. Den mest bemerkelses-

verdige oppføringen var i det beleirede Leningrad, der man skrapte sammen et
symfoniorkester av 40–50 overlevende musikere.

Etter krigen startet Stal in utrenskning av "formalister" og andre som avvek fra
partiets oppfatning om hva som var korrekte sovjetiske kunstverk. Komponister som
Prokofjev, Khatsjaturjan og Sjostakovitsj ble angrepet svært heftig, og Sjostakovitsj
ble dessuten avskjediget som professor. Straks etter Stal ins død våget han seg på å
gjenoppta symfonikomponeringen, og allerede i desember 1 953 ble hans
10. symfoni oppført med stor publikumsoppslutning i både Leningrad og Moskva.
Sjostakovitsj skrev også 1 5 strykekvartetter, to pianokonserter, to cellokonserter og
to fiol inkonserter, samt fi lmmusikk, blant annet ti l Panserkrysseren Potemkin og
Berlins fall.

Symfoni nr 5 i d-moll ble komponert mellom apri l og jul i 1 937. Den unge
komponisten hadde allerede da fått kritikk fra kommunistpartiet for flere av sine verk,
og det diskuteres enda i dag om symfonien var ment å feire Stal ins regime eller var
en skjult protest. Symfonien ble imidlertid urfremført med stor suksess 21 . november
1 937 i Leningrad, og det sies at applausen varte over en halv time.

Henning Sommerro (født 1 952) er musiker,
komponist og musikklærer. Han vokste opp på Skei
i Surnadal og fikk sine første timer i orgel og piano
ved Trøndelag Musikkonservatorium som 1 6-åring.
Han tok organistutdanning i Trondheim og senere i
Basel, og var musikalsk leder ved Teateret Vårt i
Molde fra 1 978 og ved Trøndelag Teater 1 985-90.
Siden 1 990 har han undervist i musikk ved NTNU.

Sommerro har skrevet musikk ti l over 1 40 teater-
og fi lmproduksjoner. Av disse kan nevnes
Kjærleikens ferjereiser (1 979), An-Magritt (1 986,
nominert ti l Nordisk Råds Musikkpris 2008),
Landstrykere (1 989), Steinvikholmen-operaen Olav
Engelbrektsson (1 993), kirkeoperaene Jesu siste
dagar (1 997) og Eystein av Nidaros (2003),
Partisan Requiem (2000) og gammeldansmessen
Vindens hjul (1 994). Aller mest kjent er han for melodien ti l diktet Vårsøg av Hans
Hyldbakk, som han komponerte i 1 977. Henning Sommerro ble utnevnt ti l
kommandør av St. Olavs Orden i 201 3.

Suiten ”Aljonushka” er fra 2003, og er ti legnet den russiske fiol inisten Elena
Yakovleva. De fem korte satsene, som veksler mellom det humoristiske og det
melankolske, bygger dels på russiske folkemelodier og dels på Sommerros eget
stoff. Tredje sats, "Vildanden" for solofiol in, er en meditasjon inspirert av Henrik
Ibsens tekst.
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Sør-Trøndelag Orkesterforening:

Plakater og grafiskdesign:

Silje Langseth Grundstad

1 . fiolin
Maria Kornelia Lund

(konsertmester)
Agnes Østl ie
Sil je Langseth Grundstad
Randi Wenche Haugen
Linda Green
Trude Tørset
Jarle Utness
Thore Wold
Elin Synnøve Isaksen
Kåre Myhre

2. fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug
Eirin Ryeng
Sylvia Green
Hildegunn V. Yrke
Frode Roness
Tora Bardal
David Ledsaak
Jacqueline Roberts

Bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Ole Jørgen Danbolt
Kirsti Rø
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
Lise Støver
Ingunn Kristin Forfang

Obo
Siri Thanem
Johan-Magnus Elvemo

Klarinett
Torkild Sand
Camil la Vikingsen
Lise Christin Walla

(ess-klarinett)
Fagott
Bjørner B. Christensen
Vegard Hagerup

Horn
Arne Juul
Marit Böttcher
Bjørn Olav Åsvold
Simon Blindheim
Grethe Fjugstad

Trompet
Ingrid Rotl i
Berit Floor Lund
Pierre Cerasi

Trombone
Dagfin Gryteselv
Lars Gustav Gudbrandsen
Olav Gundersen

Tuba
Magne Hjelmervik

Pauker/Slagverk
Steinar Horten
Amund Stenøien
Adrian Fuglevaag

Harpe
Ruth Potter

Piano
Mads Erlend Bøe Lysø

Foto: Ann-Randi Røstum



Neste STOF-arrangement:

i Vår Frue kirke kl. 1 7.30

På programmet: Verker av blant andre Edvard Grieg,

Leif Solberg og Paul Okkenhaug.

Damekoret Embla medvirker.

Sangsolister: Tonje Eero Hove og Nina Sætherhaug.

Konserten er en del avTrondheim kommunes 17. mai-program.

Gratis inngang!

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

Festkonsert
17. mai




