


PROGRAM

Johan Selmer: Nordisk festtog

—

No kjem de medbrurgrauten
Trad. fra Lødingen, arr. : Tore Johansen

Bruremarsj fra Østerdalen
Norsk folketone, arr. : Per Indrehus

—

Edvard Grieg: En svane, op. 25
Solist: Nina Sætherhaug, mezzosopran

—

Å vesle Kari vår
Norsk folketone, arr. : Dag Kristoffersen

Eg veit i Himmerik ei borg
Norsk folketone, arr. : Hanne Bæverfjord

—

Edvard Grieg: Våren
Fra TolvMelodier til Digte afA. O. Vinje, op. 33

Solist: Tonje Eero Hove, sopran

Paul Okkenhaug: Tonar frå Trøndelag, rapsodi for orkester

—

Edvard Grieg: Foran Sydens kloster, op. 20
Medvirkende: Tonje Eero Hove (sopran), Nina Sætherhaug (alt)

Damekoret Embla

—

Leif Solberg: Symfoni, 3. sats
Allegro moderato

Allsang: Ja, vi elsker (tre vers)



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

Orkesterets dirigent

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

Embla er et damekor bestående av 22 sangere i 20-, 30-, og 40-åra, opprinnelig
bygd opp fra sangmil jøet rundt det som i dag er musikkvitenskap på Institutt for
musikk, NTNU i Trondheim. Navnet er hentet fra norrøn mytologi, der Embla var den
første kvinne på jorden og forbindes med kreativitet, kval itet og kunstnerisk vekst.

Musikalsk kjennetegnes koret først og fremst av en homogen og vakker klang, et
resultat av dirigentens utrettel ige arbeid og fokus. Repertoaret spenner fra folketoner
ti l ny norsk musikk. Et av Emblas satsningsområder er å spre ny damekormusikk,
derfor har vi fått mange
komponister ti l å skrive
for oss. Blant dem er
Ståle Kleiberg, Truls
Waagø, Trygve Brøske,
Eldbjørg Raknes, Eva
Ugalde og Maija Skil le.

Også korets egne
medlemmer bidrar ti l
repertoaret.

Korets dirigent

Norunn I l levold Giske har i en årrekke vært en
av de sentrale personlighetene i Trondheims musikk-
og kulturl iv. Hun er en nestor i norsk kormil jø, og
nyter stor respekt i inn- og utland, blant annet som
dommer i nasjonale og internasjonale kor-
konkurranser. Hun har tidl igere dirigert Trondheim
kammerkor, og var Ludvig Nilsens høyre hånd i
Nidaros Domkor i ti år. Siden 1 966 har hun innstudert
utal l ige operaer og større korverk på oppdrag fra
Trondheim Symfoniorkester.

Norunn har gjennom 40 års sammenhengende
undervisningsvirksomhet satt sitt preg på en hel
generasjon av norske sangere og korister. Hun har
skapt en skole som først og fremst kjennetegnes av
et rendyrket og særegent klangbilde, og vekker
oppsikt også utenfor landets grenser nettopp grunnet
den klangen hun greier å skape i korene sine.
Norunn I l levold Giske har fått en rekke priser og
utmerkelser, og ble i 2005 ti ldelt Kongens
fortjenstmedalje i gul l .
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Sopranen Tonje Eero Hove (f. 1 984) er fra
Lakselv i Finnmark. Hun har sin utdannelse fra
NTNU Institutt for musikk, og hun avsluttet sin
mastergrad ved Operahøgskolen i Oslo våren
201 3. Sommeren 2009 holdt hun sin debut-
konsert i Vardø kirke, og hun sang rol len som
Arminda i operaen "La finta giardiniera" på Den
Norske Opera & Ballett i 201 2.

Som fri lanser har Tonje gitt solokonserter, vært
engasjert gjennom Den kulturel le spaser-
stokken, opptrådt på diverse operapub-
konserter og vært korsanger under en rekke
operaforesti l l inger sammen med Trondheim
Symfoniorkester & Opera. I apri l 201 6 ble hun
ansatt i det nye proffkoret ti l TSO, Trondheim
Vokalensemble.

Solistene

Nina Sætherhaug (f. 1 981 ), mezzosopran fra Trondheim, er utdannet fra
Norges Musikkhøgskole og Operahøgskolan i Stockholm. Hun har hatt Barbro
Marklund og Håkan Hagegård som lærere. Nina er mye brukt som solist i både
opera og kirkemusikk, og hun har en omfattende konsertvirksomhet også innenfor
l ied/romanse-sjangeren.

Nina har blant annet sunget ved
Griegfestivalen i Oslo, Oslo
Kammermusikkfestivals opera-
satsning, Opera Sør, Opera
Trøndelag, Oslo Operafestival,
Randi Stenes Sommersang-
festival, Vadstena operafestival,
Opera di Setra og TSO Musikk-
teater.

Nina har jobbet med dirigenter
som Rinaldo Allesandrini,
Stefan Sköld og Allan Curtis.



Edvard Hagerup Grieg (1 843-1 907) 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
regnes likevel 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.

Korverket Foran Sydens Kloster (op. 20) er hentet fra musikken ti l Bjørnsons Arnljot
Gelline. Ingegjerd banker på klosterporten for å finne fred. Nonnene spør hvem hun
er, hvor hun kommer fra og hvorfor hun oppsøker dem. En Svane (op. 25) er en av
seks sanger ti l dikt av Henrik Ibsen, og handler om hemmelige stevnemøter med en
uskyldsren pike. Våren er fra Tolv Melodier til Digte afA. O. Vinje (op. 33).

Komponistene

Johan Selmer (1 844-1 91 0) ble født i Christiania. Han
studerte etter foreldrenes ønske jus en tid, men bestemte
seg etter hvert for å bli musiker. I 1 869-71 studerte han ved
konservatoriet i Paris, og ble fengslet av musikken ti l Hector
Berl ioz. Han deltok under den revolusjonære Paris-
kommunen i 1 871 , ble dømt ti l døden ved standrett, men
greide under dramatiske omstendigheter å flykte ti lbake ti l
Norge. Selmer hadde senere studieopphold i Leipzig og
Ital ia. Fra 1 879 bodde han i Chistiania igjen, og dirigerte en
periode "Musikforeningen i Kristiania".

Johan Selmer var en original og kosmopolitisk profi l i norsk
musikkl iv, i kontrast ti l datidens rådende nasjonalromantiske
strømninger, og han var den første norske komponist av
programmusikk. Med sin radikale profi l og sitt eksotiske
tonespråk spilte Selmer en stor rol le i musikkl ivet i de tre siste tiårene av 1 800-tal let,
og han var den første etter Grieg og Svendsen som fikk Statens komponistgasje
(1 879). Han skrev åtte orkesterverk og en rekke korverk, sanger og pianostykker.
Selmers orkesterverk er storslagen musikk med store kontraster og fargerik
instrumentering, i tradisjonen ti l Liszt og Berl ioz. Nordisk Festtog (Nordischer
Festzug) er komponert i1 876, og inneholder kjente toner. . .



Komponisten og organisten Leif Johannes Solberg
(1 91 4-201 6) ble født på Lena på Østre Toten. Han debuterte i
den lokale kirken som 1 3-åring. 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. Da
modernismen inntok norsk musikkl iv etter 2.verdenskrig,
satte han kurs for London og København, hvor han studerte
instrumentasjon. Solberg var organist i Li l lehammer kirke og
musikklærer ved byens gymnas. Han dirigerte kor og gav
konserter i inn- og utland, samt radiokonserter i NRK,
Danmarks Radio og ORF. Han var en etterspurt konsert-
organist, med opptredener i Mozarteum i Salzburg og
Westminster Abbey som naturl ige høydepunkt. Solberg ble

hedret med en rekke kulturpriser og Kongens fortjenstmedalje i gul l . 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. Han komponerte en rekke
større orgelverk og sanger, og særlig er hans korkomposisjoner mye brukt.

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

Paul Okkenhaug (1 908-1 975) vokste opp og virket
på Levanger. Han var komponist, organist, kirkekor-
leder, pianist og lærer, i ti l legg ti l å være gårdbruker på
gården Øvre Okkenhaug. Hans komposisjoner omfatter
verker for orkester, kor, scene, klaver, orgel, kammer-
besetninger og sang, og mest kjent er han for musikken
ti l Spelet om Heilag Olav på Stiklestad.

Okkenhaugs formelle musikkutdannelse var som
organist. Han avla eksamen ved Musikkonservatoriet i
Oslo som 20-åring, og kom senere i gang med
komposisjonsstudier, blant annet i København. Sammen
med kollegene Ludvig Nielsen og Per Hjort Albertsen i
Trondheim utgjorde han i mange år en meget viktig
komponistgenerasjon i Trøndelags-regionen.

Okkenhaug komponerte i en nasjonal, senromantisk sti l , også med trekk fra
impresjonismen. Han hadde det enkle og folkel ige som forbilde i sine melodier. Både
i melodiene og i harmonikken fikk han sterke impulser gjennom de gamle
kirketoneartene.

Tonar frå Trøndelag, rapsodi for orkester ble komponert ti l en minnekveld for Olav
Duun i Universitetets aula 1 7. november 1 957, og fremført av Kringkastings-
orkesteret. Verket er bygget opp rundt en kulokk fra Frol som binder de andre delene
sammen.





1 .fiolin
Maria Kornelia Lund

(konsertmester)
Agnes Østl ie
Sil je Langseth Grundstad
Linda Green
Stein Ratkje
Aina Solberg
Elin Synnøve Isaksen
Trude Tørset
Thore Wold
Kåre Myhre

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

Bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Kirsti Rø
Mari Tovmo

Cello
Elin Krogstad
Sveinung Eiksund
Frøydis Valle Gaarder
Jul ia Lindqvist
Bård Skjelstad
Peter Luder
Louise Timmerman
Megan Norris

Kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Trond Foss
Gudmund Eiksund

Fløyte
Anne-Kristin Boll ingmo
Kristin Forfang

Obo
Johan-Magnus Elvemo
Siri Thanem

(obo/engelsk horn)

Klarinett
Geir Ove Kjelsberg
Per Olav Nilsen

Fagott
Bjørner B. Christensen
Sigurd Gartmann

Horn
Marit Böttcher
Bjørn Olav Åsvold
Arne Juul

Trompet
Ingrid Rotl i
Berit Floor Lund
Pierre Cerasi

Trombone
Jan-Olof Oscarsson
Olav Gundersen
Jørgen Stabell

Tuba
Jostein Jensen Solstad

Pauker/slagverk
Steinar Horten

Piano
Eirin Ryeng

Foto: Ann-Randi Røstum

Sør-Trøndelag Orkesterforening

Komponist- og verkomtaler: Frøydis V. Gaarder — Plakat og programforside: Silje L. Grundstad



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



Neste STOF-arrangement:

KONSERT MED UNGE SOLISTER

Søndag 24. september 201 7

Medbl. a. Rakel Grønberg, fiolin
Louise Håpnes, waldhorn
Anne Sofie Tønne Nesse, klaver

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



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

1 7. mai-konserten støttes av
Trondheim kommune.

Takk for at du kom!




