


PROGRAM

Geirr Tveitt: Fra Hundrad hardingtonar, suite nr. 1

1 - Velkommen med æra

2 - Flytel jod

1 2 - Guds godhet og Guds storhet

1 4 - Storskrytarstev

—

Alfred Paulsen: Når fjordene blåner (tekst: John Paulsen)

—

Johan Svendsen: Norsk rapsodi nr. 1, op. 1 7

I ver Holter: Romance for fiolin og orkester, op. 1 2
Solist: Seiki Ueno

Edvard Grieg: Brudefølget drar forbi, op. 1 9 nr. 2

Edvard Fliflet Bræin: Utmot havet

—

Edvard Grieg: Våren

Fra TolvMelodier til Digte afA. O. Vinje, op. 33

—

Egil Storbekken: Femund (arr. Eivind Groven)

Edvard Grieg: Landkjending, op. 31
Solist: Simon-André Jacobsen (baryton)

Allsang: Ja, vi elsker (tre vers)



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 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



Trondheim Solistkor ble startet høsten 201 6 som et resultat av at et knippe
profesjonelle sangere hadde et ønske om å framføre kormusikk sammen. Koret
hadde sin debutkonsert i Øysteinsalen i Erkebispegården i januar 201 7 med et
program bestående av romantisk kormusikk. Koret går sammen på prosjektbasis og
har en base på rundt tretti sangere, og på dagens konsert synger atten av disse.

Korets dirigent Marius Berg har utdanning i sang og direksjon fra Norges
Musikkhøgskole. I ti l legg ti l å påta seg fri lansoppdrag som sanger og dirigent
studerer han medisin ved NTNU.

Barytonsolist Simon-André Jacobsen er utdannet sanger ved NTNU Institutt
for musikk. Han jobber som fri lans sanger, kordirigent og komponist.
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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 Symfoni-
orkester.

Koret

Fiolinsolisten

F
o
to

:
B
ru

c
e

S
a
m

p
s
o
n



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.

Landkjenning (op. 31 ) ble komponert i 1 872 ti l et dikt av Bjørnson, i anledning
tusenårsjubileet for slaget ved Hafrsfjord. Uroppføringen var på Akershus festning
1 7. mai 1 872, i forbindelse med en basar ti l inntekt for restaurering av Nidaros-
domen. Brudefølget drar forbi (op. 1 9 no. 2) er ett av tre små pianostykker der
scener fra norsk folkel iv beskrives, og er orkestrert av Johan Halvorsen. Våren er fra
Tolv Melodier til Digte afA. O. Vinje (op. 33).

Komponisten og pianisten Geirr Tveitt (1 908-
1 981 ) ble født på Nordnes i Bergen hvor famil ien
bodde ti l han var fire år. Han ble døpt Nils Tveit, men
skiftet i ungdommen fornavn ti l Geirr, og la på en
ekstra «t» i etternavnet. Tveitt dro ti l Leipzig for å
studere, sl ik Grieg og andre nordmenn hadde gjort
før ham, deretter periodevis i Paris.

Tveitt var en av Norges mest markante, fargerike og
velutdannede komponister på 1 900-tal let. Hans
musikk forener elementer fra den norske
folkemusikken med kontinental musikk, spesielt
fransk kunstmusikk. Han skrev klaverkonserter,
bal letter, operaer og ruvende verk for kor og
orkester. Det verket som har nådd videst ut og oppføres oftest er Hundrad folketonar
frå Hardanger. Det består av komprimerte satser bygd på folketoner, fargerikt
instrumentert og med suggestive titler.

Tveitt komponerte også folkekjære sanger og viser. Best kjent er kanskje Vi skal
ikkje sova bort sumarnatta ti l tekst av Aslaug Låstad Lygre og sanger ti l tekster av
Jakob Sande og Aslaug Vaa.

Komponistene



Iver Paul Fredrik Holter (1 850-1 941 ), født i
Gausdal i Oppland, var dirigent, komponist og pedagog.
Av norske musikere som var aktive på slutten av 1 800-
og begynnelsen av 1 900-tal let var det få som satte
sterkere spor etter seg enn Iver Holter, ikke først og
fremst som komponist, men gjennom sitt al lsidige virke i
og for musikkl ivet. I nesten 40 år var han dirigent for
forskjel l ige norske kor og orkestre. Han fikk gjennomført
en fastere organisering av orkesterforholdene i Kristiania,
satt i en rekke offentl ige komiteer og utvalg og
organiserte store musikkfester. Holter virket også som
pedagog, og underviste i komposisjons- og teori lære.
Hans mest kjente elever var Sigurd Lie og Eyvind Alnæs.

Holter var nesten ferdig utdannet lege da han 1 876
avbrøt studiene for å bli musiker. Oppmuntret av sin lærer Johan Svendsen startet
han studier ved konservatoriet i Leipzig, og fortsatte musikkstudiene i Berl in
1 879–81 . Etter et år i Kristiania, der han bl.a. ful lførte sin symfoni i F-dur, ble han fra
1 882 ansatt som dirigent for Musikselskabet Harmonien i Bergen. I 1 886 etterfulgte
han Johan Selmer som dirigent for Musikforeningen i Kristiania, en sti l l ing han
beholdt i 25 år.

Antal l komposisjoner er beskjedent, men dekker mange av tidens sjangere. Blant
Iver Holters verk finner man en symfoni, strykekvartetter og en fiol inkonsert. Han
holdt seg ti l de klassiske formene, og lot seg ikke influere nevneverdig av de
senromantiske verkene han møtte i sin rol le som dirigent. Romance for fiolin og
orkester er hans opus 1 2.

Alfred Paulsen (1 849-1 936) var en norsk komponist, organist og kordirigent
som i 1 907 tonesatte diktet Når fjordene blåner av forfatteren John Olaf Paulsen
(1 851 -1 924). Alfred Paulsen var elev av blant annet Grieg og Ludvig Mathias
Lindeman, og han studerte ved musikkonservatoriet i Leipzig. Paulsen var en
periode organist i Jakob kirke i Oslo, innti l han i 1 888 emigrerte ti l USA. Fra 1 895 var
han kordirigent i Bethania i Chicago.

Alfred Paulsen komponerte mye for kor. Blant de mest kjente sangene er Når
fjordene blåner og Norge, mitt Norge. Videre skrev han noen verk for orgel og klaver,
i hovedsak før han dro ti l USA og ti l dels under psevdonymet Leon Lambert.

Egil Storbekken (1 911 -2002) fra Tolga i Nord-Østerdal var en norsk musiker,
instrumentmaker og komponist, og ble ansett som en sentral formidler av norske
folkemusikktradisjoner. Han utviklet tidl ig en interesse for gamle norske
folkemusikkinstrumenter, blant annet bukkehorn, lur, munnharpe, sel jefløyte og
tussefløyte. I mange år reiste han rundt med Rikskonsertene for å presentere disse
instrumentene for skoleelever over hele landet. Storbekken er mest kjent for
musikken han skrev og fremførte på tussefløyte, kjente og kjære melodier som
Fjelltrall (1 960) og Tusselåt. Han har også arrangert verker for orkestre og kor.
Femund er arrangert for orkester av Eivind Groven.



Johan Severin Svendsen (1 840-1 911 ) var i sin
samtid en ruvende musikalsk lederskikkelse i Norge og
Danmark. Han begynte å spil le fiol in i 8-års alder,
deretter fløyte og klarinett. 1 1 år gammel komponerte
han danser og marsjer. Al lerede under studietiden i
Leipzig skrev Johan Svendsen flere av sine mest kjente
verk, og han viste al lerede da en modenhet når det
gjaldt instrumentasjon og klangkombinasjoner.

Svendsen opplevde store internasjonale triumfer både
som komponist og som dirigent. På høyden av sin
karriere ble han ansett som mer betydelig enn sin gode
venn Edvard Grieg. Fra 1 883 ti l 1 908 var Svendsen
kapellmester ved Det Kongelige Teater i København, og
han ble boende her ti l sin død.

Selv om han komponerte mange forskjel l ige verk, er Svendsen som komponist mest
kjent som Norges første og kanskje mest betydelige symfoniker. Hans to symfonier
er tydelig preget av seinromanikkens klangfarger og kromatiske bevegelser, inspirert
av blant annet Wagner, og det er tydelig at han gjennom sin erfaring som dirigent
kjente orkesteret ti l fingerspissene. Skisser ti l en uful lendt tredje symfoni ble i 2007
funnet i Det Kongelige Bibl iotek i København. Den ble bearbeidet og urfremført i
2011 .

Om ikke i l ike stor grad som Grieg, var Svendsen også inspirert av norsk
folkemusikk. Han brukte for eksempel folketonemotiver da han skrev sine fire norske
rapsodier. Norsk rapsodi nr. 1 (op. 1 7) er fra 1 876. Blant hans komposisjoner finner
vi blant annet også en fiol inkonsert, den kjente fiol inromansen og en cellokonsert.

Edvard Fliflet Bræin (1 924-1 977) kom fra en slekt av fiol inister og musikere i
Gudbrandsdalen. Han var født og oppvokst i Kristiansund, der hans far var en
ledende figur i byens musikkl iv. Han studerte ved Musikkonservatoriet i Oslo, avla
organisteksamen i 1 943 og debuterte som dirigent i Bergen i 1 947. Videre fulgte
komposisjonsstudier i Paris. Bræin virket som kor- og orkesterdirigent i Kristiansund
og Oslo.

Bræin oppnådde å bli en populær komponist, og regnes som en av Norges fremste
komponister i etterkrigstiden. Med utgangspunkt i romantikkens tonespråk skapte
han en personlig sti l hvor det melodiske står sentralt, gjerne med trekk fra norske
folketoner og ikledd en kontinental neoklassisk form. Burlesk humor og brå innfal l er
ikke uvanlig i hans verk. Denne sti len går igjen i flere komposisjoner og er tydelig i
hans siste store verk, operasuksessen Den stundesløse, etter Ludvig Holbergs
skuespil l , uroppført ved Den Norske Opera høsten 1 975. Mer alvorl ig preget er
Adagio for strykere, hans Symfoni nr. 2 og operaen Anne Pedersdotter, uroppført
ved Den Norske Opera 1 971 . Her er det musikantiske avløst av et mer episk
tonespråk. Bræin har også skrevet vel 20 romanser og en rekke korsanger, og flere
av disse er bl itt folkeeie. Ut mot havet er blant Bræins mest kjente verker.





1 .fiolin
Louise Lindqvist
(konsertmester)
Agnes Østl ie
Trude Tørset
Sil je Langseth Grundstad
Elin Synnøve Isaksen
Marie Longva
Kåre Myhre

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

Bratsj
Jan Waagø
Heidi Bergh-Hoff
Anna Hagen
Tobias Eiksund

Cello
Elin Krogstad
Sveinung Eiksund
Frøydis Valle Gaarder
Jul ia Lindqvist
Thommes Thomassen
Peter Luder

Kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Trond Foss
Gudmund Eiksund

Fløyte
Lise Støver
Anne-Kristin Boll ingmo

Obo
Johan-Magnus Elvemo
Siri Thanem

Klarinett
Per Olav Nilsen
Torkild Sand

Fagott
Bjørner B. Christensen
Knut Arne Strand

Horn
Bjørn Olav Åsvold
Marit Böttcher
Olav Andreas Strandjord
Arne Juul

Trompet
Ingrid Rotl i
Eric Lehouil l ier

Trombone
John Petter Reklev
Tore Kristiasen
Jan-Olof Oscarsson

Tuba
Margaretha Kall in

Pauker/slagverk
Gunder Gundersen
Amund Stenøien

Piano
Eirin Ryeng

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

Foto: Ann-Randi Røstum

Sør-Trøndelag Orkesterforening



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



Vil du spil le i symfoniorkester? Vi ønsker
nye medlemmer velkommen, spesielt på
fiol in, bratsj og slagverk. Ta gjerne kontakt
med oss! Mer informasjon finner du her:

www.stof.no

Neste arrangement med STOF:






