


PROGRAM

Franz von Suppé: Ouverture ti l Lett kavaleri

Joseph Haydn: Trompetkonsert – 2. sats

Solist: Mari Røttereng, trompet

Sergej Rakhmaninov: Klaverkonsert nr. 2 – 2. sats

Solist: Ane Sofie Tønne Nesse, piano

Hector Berl ioz: UngarskMarsj

Camil le Saint-Saëns: Introduksjon og rondo capriccioso

Solist: Rakel Grønberg, fiolin

Camil le Saint-Saëns: Morceau de Concert

Solist: Lovise Håpnes, valthorn



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



Solistene

«Musikk og trompet er l ivet, så det å få
spil le med STOF ser jeg veldig fram ti l !»,
sier Mari Røttereng . Etter 1 0 år med
korps og kulturskole i Meldal og på
Orkanger, etterfulgt av musikkl inja ved
Orkdal vidaregåande skole, har hun
begynt som student ved Institutt for
musikk på NTNU. Tidl igere har Mari hatt
Simen Grøtting Husmoen, Mari Alstad og
Sindre Skauge som lærere, og sier hun
takket være dem har kommet seg helt ti l
konservatoriet hvor hun nå har Hans
Petter Stangnes som lærer.

Som fersk student spil ler Mari i Musikk-
foreningen Nidarholm og Studenter-
samfundets Symfoniorkester. Det å få
spil le som solist med orkester bl ir noe helt
nytt, og det å få spil le 2. satsen fra
Haydns trompetkonsert, en konsert som
har fulgt henne helt siden ungdoms-
skolen, betyr mye. «Dette bl ir gøy!", sier
Mari.

Ane Sofie Tønne Nesse er 1 8 år, og går i tredje klasse på Trondheim
Katedralskole. Som sjuåring startet hun å spil le piano hos Lisbeth Skogen, før hun
begynte på Trondheim kommunale kulturskole. Siden høsten 201 4 har hun spilt på
Lørdagsskolen. I ti l legg har Ane Sofie sunget fem år i Nidarosdomens jentekor, med
mange konserter. Hun har også spilt på ul ike arrangementer privat og offentl ig rundt
om i Trondheim.

I 201 6 akkompagnerte Ane
Sofie Trondheim Mannskor
under deres avslutnings-
konsert i Lademoen kirke. I
august representerte hun
Trondheim sammen med
fiol inist Kristian Ye under en
vennskapsbyutveksl ing med
Odense og Norrköping, og
spilte konsert i Odense under
H.C. Andersen festivals. I
kveld bl ir en ny erfaring, når
hun for første gang spil ler
solo klaver med orkester.Foto: Kristian Wanvik



Lovise Håpnes har spilt valthorn i l itt over 1 0
år. Nå går hun i 3. klasse på musikkl inja ved
Heimdal videregående skole, der hun har Reidun
Gran som hornlærer. Tidl igere har hun gått hos
Turid Grøtting Husmoen. Lovise går også på
Unge Musikere ved NTNU, og her har hun Irene
Ruud som lærer.

På fritida spil ler Lovise i Byåsen skolemusikk-
korps, og hun har nå startet i Musikkforeningen
Nidarholm. Lovise har tidl igere vært sol ist, i form
av duett, med Luftforsvarets musikkorps og TSO.
Hun gleder seg veldig ti l å få spil le med STOF.

Vil du spil le i symfoniorkester? Vi har ledig plass på fiol in,
bratsj og slagverk, og ønsker nye medlemmer velkommen!
Ta gjerne kontakt med oss – mer informasjon finner du her:

www.stof.no

Rakel Grønberg er 1 7 år, og er elev ved
Trondheim Katedralskole. Hun begynte å spil le
fiol in ved Trondheim kommunale kulturskole
al lerede da hun var fem år gammel, og har spilt
fiol in siden. I dag har hun Cecil ia Wåhlberg
som lærer.

Rakel går nå i sitt sjuende år ved
Lørdagsskolen, og hun spil ler i ti l legg i Junior-
sol istene, Trondheimsolistenes rekrutterings-
orkester. I ti l legg ti l dette spil ler Rakel i kvartett,
og hun har deltatt på flere orkesterkurs, som
Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO), og i
Ungdommens Musikkmesterskap (UMM).



Den russiske komponisten, pianisten og
dirigenten Sergej Rakhmaninov
(1 873-1 943) regnes som en av de viktigste
komponistene innen senromantikken, og var
også en stor klavervirtuos. Foruten en
større produksjon av pianomusikk skrev
Rakhmaninov operaer, sanger, symfoniske
dikt, symfonier og andre instrumentalverk.
All hans musikk er solid forankret i den
senromantiske tidsepoken. Fra tidl ig
påvirkning av Tsjajkovskij , Rimsky-Korsakov, Mussorgsky og andre russiske
komponister utviklet han sin personlige sti l som kjennetegnes ved bruken av rike
orkesterfarger og lange og ekspressive sangbare l injer i melodiføringen.

Rakhmaninov skrev fem verk for piano og orkester: Fire konserter pluss Rapsodi
over et tema av Paganini. Av klaverkonsertene er den andre og tredje de mest
populære.

Franz Joseph Haydn (1 732-1 809) ble født i
beskjedne kår i en landsby i nærheten av Wien. Han
startet sitt musikalske løp da han som 8-åring ble tatt opp
på korskolen ved den kjente Stefansdomen i Wien, og
ti lbragte senere mye av sin musikalske karriere som
kapellmester ved fyrst Esterházys hoff. Haydn hadde en
stor produksjon over seks tiår. Han var sentral i
utvikl ingen av sonateformen og kammermusikk, og hans
bidrag ti l musikalsk form har gitt ham titler som
«symfoniens far» og «strykekvartettens far». Joseph
Haydn var venn og mentor for Mozart, lærer for
Beethoven og eldre bror av komponisten Michael Haydn.

Blant sine mange komposisjoner skrev Haydn en rekke
konserter, men bare én trompetkonsert, som kom i 1 796.

Komponistene

Franz von Suppé (Francesco Suppé Demell i ,
1 81 9-1 895) ble født i Split i det nåværende Kroatia,
som den gang var del av Østerrike. Han kom til Wien
som student og ble senere dirigent ved Josefstadt-
teatret og andre teatre i Wien. Hans komposisjoner
består av lette operaer og annen teatermusikk. Han er
spesielt kjent for sine mange ouverturer med Rossini-
l ignende crescendoer, og har komponert omkring 30
operetter og 1 80 komedier, bal letter og andre
sceneverk.

Lett kavalleri er en operette i to akter, og den ble først
oppført i Carlteater i Wien i 1 866. Ouverturen fra Lett
kavaleri er et av Suppés mest kjente verk.



Neste STOF-arrangement:

FINSKJUBILEUMSKONSERTonsdag 6. desember

Med verker av bl. a. Sibelius, Kajanus og Järnefelt

Velkommen!

Den franske komponisten Hector Berl ioz (1 803-
1 869) fulgte 1 800-tal lets romantiske idealer i
komposisjonene sine, for eksempel i sine mest kjente
verk Symphonie fantastique, Grande messe des morts
og La Damnation de Faust. Berl ioz forlot en karriere i
medisin for å følge sin l idenskap for musikk. Hans verk
var nyskapende og søkte etter uttrykk som
kjennetegner romantikken, og hans påvirkning var
viktig for den videre utvikl ingen av denne perioden.
Han skal selv ha uttalt at det karakteristiske i hans
musikk er et l idenskapelig uttrykk, rytmisk animasjon
og uventede vendinger. Enkelte av hans orkesterverk
er skrevet for svært store besetninger.

Ungarsk Marsj (Rákóczi-marsj) skal opprinnelig være en ungarsk marsj-sang fra
1 700-tal let, og Berl ioz tok den inn i komposisjonen La damnation de Faust (1 846),
som er basert på Goethes Faust.

Charles-Camil le Saint-Saëns (1 835-1 921 ),
fransk komponist, pianist, organist og dirigent, var født og
oppvokst i Paris der han debuterte al lerede som 1 0-åring.
Som ung mann var Saint-Saëns en entusiastisk ti lhenger
av datidens moderne musikk, spesielt Schumann, Liszt
og Wagner, selv om hans egne komposisjoner var mer
innenfor konvensjonell klassisk tradisjon. Saint-Saëns'
musikk inkluderer mange kjente og populære verk, og
han hadde en rik produksjon. I senere år kom han i
konfl ikt med de nye komponistene blant annet innenfor
impresjonismen, og han ble derfor ofte regnet som
reaksjonær.

Saint-Saëns skrev en rekke konsertstykker. Introduksjon
og rondo capriccioso(1 863) er hans mest kjente verk for
fiol in og orkester, og det ble skrevet for fiol inisten Pablo
de Sarasate. Morceau de Concert, for horn og orkester,
ble skrevet i 1 887.

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



1 . fiolin
Maria Kornelia Lund
(konsertmester)
Agnes Østl ie
Trude Tørset
Sil je L. Grundstad
Aina Solberg
Thore Wold
Kåre Myhre
Thomas Hilder

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

Bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Kirsti Rø
Mari Tovmo

Cello
Elin Krogstad
Jul ia Lindqvist
Frøydis V. Gaarder
Thommes Thomassen
Peter Luder

Kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Trond Foss
Gudmund Eiksund

Fløyte
Lise Støver
Anne-Kristin Boll ingmo
(fløyte/piccolo)

Obo
Siri Thanem
Johan-Magnus Elvemo

Klarinett
Per Olav Nilsen
Torkild Sand

Fagott
Vegard Hagerup
Cobien Claringbould

Horn
Marit Böttcher
Arne Juul
Bjørn Olav Åsvold
Ingebjørg Hestvik

Trompet
Pierre Cerasi
Berit Floor Lund

Trombone
Dagfin Gryteselv
Live Mølmen

Tuba
Heidi Solem

Pauker/slagverk
Andrew McCann
Mats Berg

Sør-Trøndelag Orkesterforening

Støtt STOFmed
grasrotandelen din! Vis
denne strekkoden hos
din tippefunksjonær.

Konserten arrangeres i
samarbeid med

Trondheim kommunale
kulturskole




