


PROGRAM

Johan Halvorsen: Holberg-ouverture fra Mascarade-suite

—

Christian L. Dietter: Konsert for to fagotter og orkester

I - Allegro

I I - Romanze

I I I - Rondo

Solister: Nenad Janković og Žarko Perišić

- PAUSE -

Franz Schubert: Symfoni no. 6

I - Adagio molto - Adagio - Allegro

I I - Andante

I I I - Scherzo: Presto

IV - Adagio - Allegro moderato



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

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



Nenad Janković er fra Beograd i Serbia.
Han er solofagottist i Beograd Filharmoniske
Orkester og har spilt der i mer enn 20 år. Han
ble i 201 8 utnevnt ti l professor ved Musikk-
akademiet i Novi Sad.

Nenad Janković ful lførte sine bachelor-,
master- og doktorgradstudier ved Fakultetet
for musikk i Beograd, i klassen ti l Mirko
Isaeski. Han har vært solofagottist i
Mediterranean Youth Orchestra, og er grunn-
legger av Beograd Filharmoniske Orkesters
blåsetrio og blåsekvintett. Han er også en av
grunnleggerne av Balkan Kammerorkester.

Janković har hatt en rekke solistoppdrag i inn og utland. Han har vunnet flere
førstepriser i ul ike internasjonale musikkonkurranser, og har også mange og varierte
spil leoppdrag sammen med ulike internasjonale kammerorkestre. Han har gitt
mesterklasser i mange år i ul ike sammenhenger.

Nenad Janković spil ler på en Imperator-fagott, håndlaget av Živan Šarčević.

Žarko Perišić er opprinnelig fra Split i
Kroatia. Han er professor ved Musikk-
akademiet i Zagreb og solofagottist i Zagreb
radio- og televisjonsorkester. Han studerte i
Split og senere ved musikkonservatoriet i
Zagreb i klassen ti l professor Maijan Kobetić,
og vant i studietiden en rekke priser.

Etter utdanningen i Zagreb gjennomførte
Žarko Perišić videregående studier ved High
School Mozarteum i Salzburg, i klassen ti l
Milan Turković. Han hadde sti l l ing i Israels
Radiorkester som solofagottist fra 1 992-96.
Fra 1 996 var han solofagottist i Salzburger
Kammerphilharmonie. Han har vært
professor ved Musikkhøyskolen i Novi Sad,

og har spilt med en rekke internasjonale ensembler, blant annet Camerata Salzburg,
Österreichisches Ensemble für neue Musik fra Salzburg, Twentieth Century og
Klangforum fra Wien, Gustav Mahler kammerorkester, Georgisk Kammerorkester,
Mozarteum Orchester, Budapest Festivalorkester og Chamber Orchestra of Europe.
Han har også spilt inn flere CDer.

Žarko Perišić spil ler på en fagott håndlaget
av Živan Šarčević.

Solistene

Tekst og foto: Bjørner B. Christensen



Franz Peter Schubert (1 797-1 828)
var født i Wien. Han regnes som et av de
største navn i musikkhistorien, men ble ful lt
anerkjent først etter sin død. Hans
følelsesladde musikk og korte, tragiske
kunstnerl iv gjør ham også ti l en ikonisk
representant for romantikken.

Schuberts far lærte ham å spil le fiol in,
mens den eldste broren underviste ham i
klaver. Hjemme lærte han også grunn-
reglene for komposisjon, og han utviklet

talentet sitt videre med Antonio Salieri som lærer. 1 7 år gammel hadde Schubert alt
skrevet både en symfoni og en opera, i ti l legg ti l flere klaververker, strykekvartetter
og sanger.

Mot slutten av 1 822 ble Schubert alvorl ig syk, antagelig av syfi l is. Dette virket sterkt
inn på hans kunst. I årene 1 823-1 828 skrev han i et høyt tempo; det var som om han
måtte skynde seg å skrive mest mulig før det var for sent. Sti lhistorisk står Schubert
mellom wienerklassisismen og romantikken. Formen er stort sett wienerklassisistisk,
men i de større verkene blir han mer stemningsbetont og beveger seg klart i retning
av romantikk. Mellom 1 81 3 og 1 81 8 skrev Schubert seks symfonier, i dag kalt nr.
1 –6. I 1 81 8 arbeidet han på symfoni nr. 7 i E-dur, men orkestrerte bare den første
satsen, og i 1 822 komponerte han to satser av en symfoni nr. 8. I 1 826 ful lbyrdet han
den store symfoni nr. 9. I de siste årene skrev han videre på symfoni nr. 8, som i
ettertid har bl itt omtalt som «Den ufullendte».

Johan August Halvorsen (1 864-1 935),
norsk komponist, dirigent og fiol inist, var født i
Drammen og spilte fiol in fra 9-årsalderen. Han
tok musikkutdanning i Kristiania og Stockholm,
og fortsatte deretter sine studier i Leipzig fra
1 886 ti l 1 888. Deretter arbeidet Halvorsen som
fiol inist og fiol inlærer i Aberdeen i 1 888 og i
Helsingfors i 1 889-92, før han dro ti l Bergen for
å bli teaterdirigent og dirigent for Harmoniens
orkester i 1 893. I 1 894 giftet han seg med
Edvard Griegs niese Anna.

Da det nye Nationaltheatret åpnet i Kristiania i 1 899 ble Halvorsen dets første
kapellmester, og her ble han helt ti l han gikk av med pensjon i 1 929. Etter dette fikk
han bedre tid ti l å komponere, og ful lførte tre symfonier og to norske rapsodier.

Halvorsens komposisjoner var en videreføring av den nasjonalromantiske
tradisjonen, og han fremhevet gjerne Grieg og Svendsen som sine største
musikalske forbilder. Han komponerte en rekke verk, og er særlig kjent for sitt virke
som teaterkomponist. Holberg-ouverture er 1 . sats i hans Mascarade-suite fra 1 922.

Komponistene



Christian Ludwig Dietter (1 757-1 822) var en tysk
komponist og hoffmusiker født i Ludwigsburg. Han ble
foreldreløs i 1 3-årsalderen og fikk sin utdannelse fra ul ike
mil itærakademier før han ble ansatt av hertugen av
Württemberg. Den unge Dietter lærte å spil le fiol in, bratsj og
fagott, men musikk var i begynnelsen en hobby for ham
mens han studerte maleri, mytologi, historie, geografi og
språk. Hans første jobb ved hoffet var som maler, men
hertugen la merke ti l Dietters musikalske talenter og rådet
ham ti l å følge denne veien. Dietter fulgte dette rådet, valgte
fiol in som sitt favorittinstrument og gjorde store fremskritt
under leksjonene. Teori og komposisjon lærte han gjennom
selvstudium og undervisning hos Boroni og Poli .

I 1 781 ble Dietter medlem av Hoffkapellet hvor han var
fiol inist og hoffmusiker. Hans første komposisjon var en
hornkonsert, og senere skrev han kirkemusikk, operaer,
symfonier, konserter og kammermusikk, samt mange
musikalske komedier for Stuttgart hoffteater. Dietters
kammermusikk er ofte skrevet for fagott, fløyte, fiol in og cello
i ul ike kombinasjoner. Ved sin død i Stuttgart i 1 822 var han
en anerkjent komponist, men i dag er Dietters musikk l ite
spilt. Konsert i B-dur for to fagotter og orkester er et av flere
stykker Dietter skrev for fagott.



Sør-Trøndelag Orkesterforening:

Komponist- og verkomtaler: Frøydis Valle Gaarder

Plakater og grafiskdesign: Silje Langseth Grundstad

1 . fiolin
Louise Lindqvist
(konsertmester)
Agnes Østlie
Sil je Langseth Grundstad
Trude Tørset
Thomas Hilder
Lara Friedrike Förster
Maja Syversen
Stein-Olav Ratkje
Runa Rannov Bostad

2. fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug
Eirin Ryeng
Claudia Boonstra
Hildegunn V. Yrke
Tora Bardal
Shenae Lee
Siri Oksum
Jacqueline Roberts
David Ledsaak

Bratsj
Kirsti Rø
Sigrid Elvenes
Mari Tovmo
Heidi Berg-Hoff
Karin Glansberg
Andreas Bauer

Cello
Sveinung Eiksund
Bård Skjelstad
Frøydis Valle Gaarder
Julia Lindqvist
Erlend Rønnekleiv
Peter Luder

Kontrabass
Fredrik Wilhelmsen
Trond Foss

Fløyte
Anne-Kristin Boll ingmo
Mari Haug Lund

Obo
Johan-Magnus Elvemo
Siri Thanem

Klarinett
Torkild Sand
Per Olav Nilsen

Fagott
Vegard Hagerup
Cobien Claringbould

Horn
Marit Böttcher
Linda Aune

Trompet
Pierre Cerasi
Ingrid Rotli

Trombone
Lars Gustav Gudbrandsen

Slagverk
Andreas Dyrendal Seter
Torgrein Valrygg

Foto: Ann-Randi Røstum



Neste STOF-arrangement:

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

Vil du spil le i symfoniorkester? Vi har ledig plass for flere
instrumenter, og ønsker nye medlemmer velkommen! Ta
gjerne kontakt med oss – mer informasjon finner du her:

www.stof.no

KONSERT MED UNGE SOLISTER

onsdag 21 . november 201 8

Solister fra Trondheim kommunale kulturskole:

Kaisa Dale, sang

Marita Fuglstad Løkken, fløyte

Theba Magos Vendler, fiolin

Silje LillevoldGrønning, bratsj

SigurdSkogmo, cello




