UNOF og NASOL har flyttet

Fra og med mandag 20. oktober holder sekretariatene
til UNOF og NASOL til i det nye Kulturbryggeriet på
Schous plass i Oslo.
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Sandnes kulturskole Unge Strykere
på tur til Bergen
21- 24. mai 2009 dro 30
musikanter fra Sandnes kulturskole Unge Strykere på tur til
festspillbyen Bergen.
Side 7

MUSIKKEVENTYR
ved bredden av Donau
Musikken til Fairy Tale ljomer ut over Donau i det nærmere 8 000 unge musikere toger
over broen inn mot Hauptplatz, det største torget i den østerrikske byen Linz. Side 9

Rekordsommer i Valdres
Syvende året på
sommersymfoni!
Valdresportrett av cellisten
Miriam Langmoen, fra årets
spennende kurs og festival.
Side 10-11

Det ble satt nye
rekorder på rekke
og rad under årets
Valdres Sommersymfoni. Aldri før
har det vært flere
deltagere. Aldri
før har det vært
flere konserter, og
aldri har det vært
bedre vær.
Side 13
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NASOLs landsstyre
2007-2009:

Samarbeid

Christine Aasland
Leder i UNOF

I

sist utgave av Orkester-Forum skrev forbundsleder i NASOL Ole Martin Solhaug en lederartikkel om å samle UNOF og NASOL til en felles
organisasjon. Jeg har lyst til å spille litt videre på
denne ideen. Vi i UNOF jobber stadig med å bli
en bedre organisasjon for medlemmene våre. Vi
har lyst til å løfte orkestervirksomheten i Norge
til et helt nytt nivå.
For at et barn skal ha muligheten til å kunne
gå hele veien fra barnemusikant til voksen amatør-/profesjonell musiker bør barnet
ha tilgang til solid instrumentalundervisning. Men det er også svært
viktig at barnet har tilgang på samspill gjennom hele løpet. Norge er et
langstrakt land, og vi ser et problem
med at det en del steder ikke finnes
samspill for barn og unge. Uten denne sosiale og musikalske utviklingen
kan det føre til at mange faller av. Vi
ser også at det mange steder finnes et
tilbud for barn og unge, men mangler et tilbud for ungdommer som
har kommet opp på et visst nivå. Dette kan føre
til at ungdommer som egentlig ville vært aktive
som amatør-/profesjonelle musikere hele livet
faller av underveis. Det er enormt viktig at barn
og unge har et samspillstilbud gjennom hele løpet. Dette er et stort problem som vi i UNOF jobber intenst med.
Vi satser på og jobber med å gi alle spillende
barn og unge i landet et tilbud innefor samspill.

Vi ser at det er nødvendig med samarbeid for å få
dette til. UNOF er ikke i stand til å legge opp hele
dette løpet alene. Vi trenger å samarbeide med
ulike orkesteraktører for å få dette til i sammen.
Mange steder i Norge samarbeider UNOF og NASOL på et lokalt plan, hvorav medlemmer på et
visst nivå i UNOF får være med å spille i NASOL
for og få en utfordring. Vi ser på samarbeid mellom UNOF og NASOL som en løsning på problemet med tilbud for ungdommer som faller av fordi det ikke finnes et tilbud for deres aldersgruppe
og nivå. Vi har kommet til en ny tid, altså en tid
der man ikke kan sitte og jobbe helt alene lenger.
Vi har kommet til en tid der man må
begynne å samarbeide med andre
aktører for å gi musikere best mulig
musikalsk opplæring. Det er på tide
å begynne å jobbe mot noe som kan
føre til en sammenslåing av UNOF
og NASOL. Jeg tror dette personlig
kan løse mange problemer innenfor tilbud for barn, unge og voksne.
Jeg tror også at dette kan gi en rekke
andre fordeler som for eksempel
innenfor det politiske arbeidet, og
med tanke på synliggjøring av orkestervirksomheten i Norge. Jeg er veldig enige med
Ole Martin at dette er tiden for å begynne på
arbeidet som kan føre til en sammenslåing med
UNOF og NASOL. Vi bør lage en arbeidsgruppe
som kan jobbe med dette, og så se hvordan veien
går videre. Og kanskje er vi ikke UNOF og NASOL
om et par år, men en felles organisasjon!

N

ASOLs medlemsorkestre drives på frivillig basis, av amtørmusikere som i utgangspunktet
er med i orkesteret for å dyrke sin hobby, spillingen. I tillegg tar altså mange på seg ansvaret for å
drive orkesteret, med alt det papirarbeid og byråkrati som det medfører.
Det er fantastisk at vi i Norge, men
kun en håndfull profesjonell symfoniorkestre, har over 60 NASOL-orkestre som gir publikum symfoniske
opplevelser ”live” i deler av landet
som ofte befinner seg en milevis fra
et profesjonelt symfoniorkester. Får
man ”lønn for strevet”?
Den viktigste oppmuntring for
mange er godt besøkte konserter. Det
gir følelsen og bli satt pris på. Publikumsresponsen. Hva synes publikum om det de
fikk høre i kveld? Gode tilbakemeldinger fra salen
i form av applaus og etterfølgende lovord setter
orkestermusikerne pris på. At publikum slutter
opp om det lokale orkesteret, møter på konserter
og betaler sin konsertbillett, er viktig. Det gir inn-
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tekter til orkesteret, som i de fleste tilfeller ikke
makter å få en konsert til å balansere rent økonomisk. Utgifter til dirigent, solist, noter og lokaler gjør ofte store innhugg i konsertregnskapet. I
tillegg til billettinntektene, som ofte er ”jokeren”
på inntektsiden, er man helt avhengig av offentlig
støtte. Noen orkestre er også heldig og har lokale
sponsorer som støttespillere.
Det må være lov å rette en takk
til alle de som tar på seg styreverv, år
etter år, og dermed sikrer musikerne
et sted å dyrke hobbyen sin, og lokalmiljøet et aktivt orkestertilbud i form
av konserter. Uten alle disse ildsjelene
hadde Norge blitt et fattigere land å
leve i, i hvert fall for alle som setter
pris på orkestermusikk!
Vi går nå mot et årsskifte, og for
mange er januar og februar tiden for
å avholde årsmøter.
Nye styrer skal etableres. Noen har tatt krafttak i mange år og ønsker avløsning. Tenk litt på
dette når valgkomiteen i ditt orkester kommer
og spør: Kan du tenke deg å ta et verv i orkesterstyret? Uten den frivillige innsats stanser nemlig
orkester-Norge ganske brått!

UNOF og NASOL har flyttet
Fra og med mandag 20. oktober holder sekretariatene til UNOF og NASOL
til i det nye Kulturbryggeriet på Schous
plass i Oslo. Vi er samlokalisert med
en rekke andre musikkorganisasjoner i
Norsk musikkråd-paraplyen og deler nå
kontorer i nærheten av den nye Riksscenen og Øvingshotellet.

NASOLs sekretariat:
Trondheimsveien 2
0560 OSLO

Godt skoleår til alle!

Det frivillige orkester-Norge
Jan Ola Amundsen
Daglig leder i NASOL

www.nasol.no
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Absolutt cello i Frognerparken
Prosjektet ”Absolutt Cellosommer”,
som ble avsluttet
med en intens øvehelg og utekonsert
i Frognerparken
den 23. august, ble
svært vellykket og
konserten en suksess i nydelig skyfritt søndagsvær på
Vigelandsbroen!
Tekst av Astrid Eggesvik,
adm. leder Absolutt Cello
Kurset, som gikk i uke 33, fyrte
opp under de unge cellistenes
entusiasme og økte kvaliteten
på samspillet, da de fikk repetert
noter etter sommeren og lært
det som manglet om ensemblespill. På kurset nøyde vi oss
imidlertid med én instruktør,
og 13 deltagere, på grunn av
lavere tilskudd enn budsjettert.

Det ble leid inn to ekstra instruktører i deler av kurset, for
at den eldste gruppen skulle få
øvd nok sammen til konserten,
grunnet nivåforskjellen hos de
påmeldte. Prosjektet som helhet
led imidlertid ikke under dette,
men ble en stor suksess, og fylte

vårt ønskete formål om å gi Oslo
en hyggelig, gratis konsertopplevelse av høy kvalitet i grønne
omgivelser, fremført av glade,
unge cellister i fellesskap.
Både lørdag den 22. og søndag den 23. ble benyttet til øvelser og prøver på konsertmate-

Sommermusikkskolene
Ett av årets høydepunkt er å dra
på sommermusikkskole. Orkesterkurs for alle aldre og nivåer
finns rundt omkring i hele landet. Finn ditt kurs!
På hjemmesidene til UNOF
og NASOL finner du en oversikt
over alle sommermusikkskolene.
Kursarrangørene er midt inne i
siste runde med planlegging, og

vil etterhvert som alt blir klart
legge ut info så du kan få bestemt deg for hvilken sommermusikkskole du vil dra på i 2010.
Sjekk ut:
http://www.unof.no/
http://www.nasol.no
En fullstendig oversikt over
alle sommermusikkskolene kommer i neste nummer av ORKES-

TER-forum, som kommer i mars
2010. Merk imidlertid at noen
av de store kursene, som f.eks.
Norsk Ungdomssymfoniorkester, Norsk Barnesymfoniorkester,
Valdres Sommersymfoni, Ungdomssymfonikerne og Orkester
Norden har søknadsfrist rett over
nyttår, så følg med så du rekker å
søke i tide!

UNOF søker hjelp fra dyktige medlemmer
Vi vet at våre musikanter har ressurssterke foresatte
med spisskompetanse innenfor ulike fagområder
og besitter nyttige kontakter. UNOF trenger fra tid
til annen hjelp til oppgaver vi ikke greier selv. Kan
du bidra med noe?
Ta kontakt med terje@unof.no hvis du kan tenke
deg å hjelpe oss med å gjøre De Unges Orkesterforbund enda bedre. Forteller du oss hva du kan bidra
med, er det selvsagt ikke forpliktende.

Sitter du på kompetanse innenfor noen av følgende områder, hører vi gjerne fra deg:
- journalist, skribent, reporter
- markedsansvarlig i bedrift
- jurist
- grafiker/illustratør
- kontakter innenfor næringslivet
- styrearbeid

NUSO 2010
Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO) inviterer til nasjonal
orkestersamling i 2010 med sin
dirigent Peter S. Szilvay.
Følg med på NUSOs nettsider
http://www.unof.no/nuso/
Alle detaljene for NUSO-samlingen i 2010 er ikke klare ennå,

men vi vet at det ikke blir påskesamling. Samlingen blir mest
sannsynlig i august i Nord-Norge.
Hvis du vil være med i orkesteret, kan du likevel begynne øvingen nå. Prøvespillsrepertoar og
søknadsrutiner er som tidligere.
Listen over anbefalt prøvespills-

repertoar ligger på hjemmesiden
til orkesteret, og søknadsfristen
blir 15. januar 2010.
Så snart flere detaljer blir
klare åpnes det elektroniske søknadsskjemaet. Det vil også være
mulig å sende inn opptak elektronisk.

rialet, og disse dagene ble svært
godt utnyttet. Denne helgen arbeidet 2 instruktører og 11 unge
cellister intenst til langt på kveld
med å sprengøve og klargjøre
det mest avanserte materialet til
konserten. Boismortiers 4-stemte Sonate, Vivaldis duokonsert,
La Cinquaintaine og Pachelbels
Canon for 4 cellostemmer, ble
fremført av en kvartett bestående av kun celli! De eldste (1215 år), deriblant et par cellister
langveis fra, ble belønnet med
is, kake og klapp på skulderen
fra dirigenten etter endt generalprøve, og søndagen ble det delt
ut nybakte boller til alle, både
utøvere og publikum i parken.
Yngste gruppe (7 - 11 år) fremførte Fransk Folkevise, “Twinkle,
Twinkle, Little Star” og “Du skal
inte tro det blir sommar...”. Disse stykkene høstet stor applaus
fra de fremmøtte, som var tyde-

lig overrasket over å se så mange
cellister på ett sted, og så tilgjengelig for folk flest. I de grønne
Absolutt Cello t-skjortene, og
med svarte bukser, fremsto de
sporty, samstemte og ikke minst
iherdige, der de satte i gang
et ensemblespill som var både
proft og velklingende.
Kommunens
pengestøtte kom godt med, og Herregårdskroa lånte oss gratis stoler,
såfremt konserten var ferdig til
kl 12. Konserten ble svært vellykket, da parken var full av turgåere, familier og turister tidlig
på formiddagen, så det var godt
med publikum rundt cellistene.
Musikken og musikerne ble meget godt mottatt. Det ble delt
ut ca 100 flyers like i forkant av
konserten, og slik ble det en ekte
happening som alle i parken
kunne være med på og glede seg
over.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er
en landsomfattende organisasjon for
alle barne- og ungdomsorkestre i
Norge. 4000 aktive medlemmer er
organisert gjennom 125 lokale orkestre.
Forbundet jobber for at det blir startet
flere orkestre for å bedre muligheten til
en aktiv musikkutfoldelse. UNOF har
eget sekretariat i Oslo, samlokalisert
med flere andre musikkorganisasjoner.

Vår nåværende organisasjonskonsulent skal ut i permisjon, og vi søker etter

ORGANISASJONSKONSULENT
i 100% vikariat i ett år med mulighet for fast ansettelse. Snarlig tiltredelse.

Vi søker en person som liker å jobbe med barn og unge. Organisasjonskonsulentens arbeidsoppgaver er rettet direkte mot medlemsorkestrene,
fylkesleddene og våre nasjonale orkesterkurs. Det forventes gode
samarbeidsevner, handlekraft og selvstendig initiativ. I tillegg til å være et av
UNOFs ansikt utad, består arbeidet av planlegging, koordinering, tilretteleggelse og prosjektstyring samt informasjonsarbeid via UNOFs medlemsavis
og nettsider. Stillingen er underlagt UNOFs styre og daglig leder.
For stillingen kreves relevant høyere utdanning samt god muntlig og skriftlig
fremstillingsevne. Videre er det ønskelig med ett eller flere av følgende
fagområder: musikkfaglig kompetanse, erfaring fra organisasjonsarbeid
og/eller informasjonsarbeid.
For stillingen tilbys et godt arbeidsmiljø, utfordrende og selvstendige
arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Noe ubekvem arbeidstid må
påregnes. Stillingen lønnes som konsulent i Statens lønnsregulativ.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder Christine
Aasland, tlf. 907 88 661, eller organisasjonskonsulent Lotte Gordon tlf. 4692 3474.
Skriftlig søknad sendes innen 10. november 2009 til epost: unof@unof.no
eller De Unges Orkesterforbund, Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo
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Busokurset 2009 med full innsats!
Gjennom 18 år under UNOFs paraply
har Busokurset vært
usedvanlig heldige
med deltakerne.
Tekst av Thode Fagerlund,
primus motor og mangeårig
kursleder
Vi har hatt ungdommer med
evne til vennskap, innsats og
pågangsmot, aldri problemer
med disiplin og røyking. Slikt
åpner for en stor grad av selvstyre. Bortsett fra når natten
nærmer seg og det skal bli ro og
hvile... Vi har gjengangere som
med diplomer fra 5 til 10 års
fartstid - et tegn på popularitet.
De fleste deltakerne på Buso-kurset har spilt både i kammergrupper og orkester. Å sette
sammen grupper og velge repertoar er alltid en utfordring, men
det er heldigvis mye å velge i. I
år hadde vi 6 kammergrupper
ved siden av orkesterspill. Kravene til gruppestørrelse fra voksenopplæringen gjør at vi ofte
må utvide gruppenes størrelse
med flere musikere enn komponisten opprinnelig hadde tenkt.
Det blir kvartetter med 5, og
trioer med 6 deltakere, osv. I
år spilte vi Dvoraks strykekvintett og trioer, Haydn og Mozart
strykekvartetter og trioer. Spennende var også kammermusikk
av Hindemith.
Orkestrene hadde også et avansert program i år. Om antall
deltakere på cello var noe lavt,

var bratsjgruppen godt besatt.
Vi har i flere år reklamert intenst
bratsjismen gjennom vår uhøytidelige konkurranse Bratsj-idol.
Denne gang passet det å gi tidligere vinner av Bratsj-idol, vår
dyktige og ivrige deltaker gjennom mange år, Ole Rasmus
Bjerke sjansen til å være solist.
En vel forberedt 17-åring ga en
sikker og god fremførelse av hele
Händels bratsjkonsert i h-moll.
Imponerende prestasjon etter

en ukes kurs med med daglig 6
timers kammermusikk og orkesterøvelse. Orkesteret selv stilte
også sterkt. Adagio av Samuel
Barber krever lange strøk, telling i alla breve, ukjent brevisnotasjon med 5 b-er i høye posisjoner. Like spennende var det å
fordype seg i første sats av Felix
Mendelssohn Bartholdys ung-

domssymfoni nr. 11 i F-dur.
De yngste var i mindretall
på kurset, men gjorde en hederlig innsats i Vivaldis Concerto
Grosso alla Rustica og F. Ferraris
vel arrangerte utgave av Amazing Grace. Avslutningskonserten ble avrundet med 2 satser
av Capriol-suite av Peter Warlock, og årets vinnere av bratsj-

idol deltok med en lokalt farget
«fairytale».
Vi i Busokurset har en masse
erfaring, men arrangering av
sommerkurs er en krevende
oppgave. Likevel blir strevet år
etter år belønnet med at alle lykkes i samle seg til en god avlutningskonsert.

Opplevelsesrik konsert i Kongsberg kirke
Lørdag 8 august: Sommerkveld
med konsert i Norges flotteste
barokkirke. Unge musikere
fra Buskerud og nabofylkene
fremførte Händel, Vivaldi og
Haydn, komponister som levde
like før og samtidig som kirken
ble bygd. 1760-årene var gylne
tider for sølvbyen Kongsberg –
den var nest største by i landet
etter Bergen – men allikevel
kunne nok ikke kirken skilte
med musikere av samme alder,

antall og høye kvalitet som
dem som nå for tiden trekker
ned fra Saggrenda en av de første helgene i august...
Det var god søkning til konserten, både av pårørende, turister og fastboende. Barokk
og wienerklassisisme ble blandet med romantiske klanger
av Dvořák og Mendelssohn,
og med nyere musikk av Barber, Hindemith og Warlock.
Interessant og variert for til-

hørerne, og åpenbart med et
godt læringsutbytte for kursdeltakerne. Imponerende nivå
og et fint, balansert program
med store og små grupper. Lågendalsposten rapporterte fyldig fra konserten til dem som
ikke selv fikk gleden av å være
til stede. Velkommen tilbake
neste sommer!
Tom K Grimsrud,
styremedlem, BUSO.

NASOLs 51. Representantskapsmøte og fagkonferanse
finner sted på Lillestrøm,
14. – 15. november 2009.

Her finner du programmet for helgen:

Det er 40-års-jubilanten Romerike symfoniorkester som
står som vertskap. Orkesteret
inviterer til Filmkonsert i Lillestrøm kultursenter, lørdag 14.
november kl. 17.00. Her spiller orkesteret ”live” til stumfilmen ”Sirkuset” av Charlie
Chaplin. Etter konserten blir
det stor festmiddag for musikerne i orkesteret, NASOLs
representantskap og øvrige
gjester.
Før dette inviterer NASOL til
Fagkonferanse på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Temaet
for konferansen er ”Kulturskolen – utviklingen av de
kommunale
kulturskolene
som gode lokale ressurssentre

Formiddag
1200 - 1300
1300 - 1530

– for hvem?”. Seniorrådgiver
i Norsk kulturskoleråd, Harry
Rishaug, innleder og vil også
lede debatten i en forhåpentligvis engasjert forsamling.
Selve Representantskapsmøtet
vil bli avholdt på søndag. Innkalling og program er sendt orkestrene i september, og ligger
også på NASOLs hjemmeside,
www.nasol.no
Når dette leses er påmeldingsfristen utløpt (kanskje også
selve møtet?), men det mulig
å etteranmelde seg.
Ta kontakt med NASOLs sekretariat på tlf 24 14 11 70 eller
mail: nasol@nasol.no

LØRDAG 14. NOVEMBER:

1700

1900

Representantene ankommer Thon Hotel Arena, Lillestrøm.
Lunsj.
Fagkonferanse.
”Kulturskolen – utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale
ressurssentre – for hvem?”
Spesialrådgiver i Norsk kulturskoleråd, Harry Rishaug, innleder og leder debatten.
Filmkonsert i Lillestrøm kultursenter.
Charlie Chaplins film ”Sirkuset” vises med levende orkestermusikk.
Romerike symfoniorkester spiller, under ledelse av Jan Ola Amundsen.
Festmiddag i ”Henrik S.”, restaurant i Lillestrøm kultursenter.
Festmiddag i anledning Romerike symfoniorkesters 40-års jubileum.
Sosialt samvær.

SØNDAG 15. NOVEMBER:
0800 - 0900
0930
1100
1130
1300
1400
1600 (senest)

Frokost, for alle som overnatter på hotellet.
NASOLs 51. Representantskapsmøte.
Pause, med kaffe/te.
NASOLs 51. Representantskapsmøte (forts.)
Lunsj.
NASOLs 51. Representantskapsmøte (forts.)
Avreise.
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A LOVELY TIME IN DUBLIN
24.-28. juni 2009 var Sandnes
kulturskole Ung Symfoni på orkestertur til Dublin. Med på turen
var også dirigent Kjersti Nilsen,
bassinstruktør Istvan Nåden og
fire reiseledere.
Orkesteret bodde på “The Four
Courts Hostel”, et sentralt utgangspunkt for å utforske Irlands
hovedstad.
Turen hadde mange høydepunkter. Orkesteret spilte to
konserter. En i Guinness Storehouse, og en i den fantastiske St
Patrick’s Cathedral. Dette var en
mektig opplevelse. Kjekt var det
også at det var mange besøkende
under konsertene. På repertoaret
sto verker av Boismortier, Händel, Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, Haydn, Grieg, Karl Jenkins,
og norske folketoner.
Ellers var vi på buss-sightseeing. Vi besøkte den flotte Phoenix-parken med bl.a. dyrehage,
og var på Dublinia vikingverden.
En stor opplevelse var en fantastisk Riverdance-forestilling i Gaiety Theatre. Selvfølgelig ble det
tid til litt shopping også.
The Irish Association of Youth
Orchestras Ltd (IAYO), som er
UNOFs søsterorganisasjon i Irland, var til uvurderlig hjelp for
oss både under planleggingen og
gjennomføringen av turen. De
kom med gode tips, de la ut informasjon om oss på hjemmesidene
sine og de hjalp oss med celloer,
kontrabasser og basskrakker.
Tilbakemeldingene fra ungdommene etter turen har bare
vært positive. De opplevde at det
var en fin blanding av øving, konserter, planlagte fritidsaktiviteter
og fritid, og skulle gjerne sett at vi
hadde vært der enda lenger.

UNOF legger helt om rapporteringsrutinene
Inntil nå har det vært 4 frister å
forholde seg til, og 4 dokumenter man måtte fylle ut: oppdatering av medlemslister, innsending av årsmelding og regnskap,
søknad om Frifond-midler, og
rapportering av Frifond-midler.
Og alt sammen til forskjellige
frister gjennom hele året. UNOF
sendte selvfølgelig ut noen purringer også,og da kunne det lett
gå i spinn for alle og en hver.

ENKELT, BEDRE
OG LETT FORSTÅELIG
Men nå skal alt bli såre enkelt,
lett forståelig, og selvsagt klart
og tydelig for alle. De 4 gamle
skjemaene samles i ett orkesterrapport-skjema på kun 2 sider.
Skjemaet er en bekreftelse fra
medlemsorkestrene hvert år
på hva orkesteret heter, hvem
som sitter i styret, hvem som er
dirigent, og hvem som er medlemmer. I tillegg er skjemaet automatisk et søknadsskjema for
Frifond-midlene, og samtidig et
rapporteringsskjema for de Frifond-midlene som er brukt siste
året. UNOF lager klare og tydelige maler på hva en medlemsliste skal inneholde, og det blir
selvsagt laget en god veiledning.
Hvis du likevel har spørsmål, er
vi klare til å hjelpe deg - vi er
bare en telefon eller epost unna.

Denne omleggingen betyr
faktisk at alle våre medlemsorkestre som har fått Frifondmidler i 2009, og som nå gjør
seg klare til å sende inn Frifondrapporten for 2009 ikke trenger
å gjøre det. Frifond-rapporteringen blir automatisk med i det
nye skjemaet.
Omleggingen betyr også at
alle de som er vant til å ta oppdateringen av medlemslister i
november/desember kan vente
med det til rett over nyttår.

NY, SAMLENDE
FRIST FOR ALT SAMMEN
Den nye felles fristen for alt
sammen blir 1. februar hver år.
Det kan være greit å notere seg
allerede nå.

ENDA BEDRE SYSTEM
Men det er mer. Hele systemet
knyttet til medlemskontingent,
forsikringsordningen og Frifondmidlene blir også slått sammen.
Nå er det slik at medlemsorkestrene først betaler inn medlemskontingent og forsikring til
UNOF, og så får medlemsorkestrene Frifond-midler noen måneder senere. I det nye systemet
avregnes alt dette mot hverandre. Medlemsorkestrene får altså
Frifond-midlene fratrukket medlemskontingent og forsikring, og

resten av pengene blir utbetalt
til medlemsorkestrene. Det betyr
at medlemsorkestrene slipper å
innbetale medlemskontingenten i vårhalvåret. Avregningen
skjer altså samtidig med utbetalingen av Frifond-midlene, som
vanligvis er rett etter sommeren
(UNOF arbeider musikkpolitisk
for å få pengene ut tidligere).

PÅ NETT
...og selvsagt: endelig kommer
dette på nett. UNOF samarbeider med Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) og
Ung Kirkesang om å få en god
løsning på internett. Det betyr
at alle medlemsorkestrene kan
logge seg på og til enhver tid se
hvordan medlemslisten er, og
utfyllingen av orkesterrapporten kan gjøres rett på skjerm.
Vi jobber i fellesskap for å finne
godkjente signaturmodeller (departementet er strenge på dette),
så det er mulig man ennå må
skrive ut den endelige rapporten
og sende den inn, men vi håper
vi finner en elektronisk løsning
som fungerer.
Uansett håper vi disse fornyelsene vil bidra til en enklere
hverdag for alle våre medlemsorkestre. Vi er selvsagt åpne for
alle mulige tilbakemeldinger om
dette.
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Italia-tur

Vi ankom Roma Fiumicino med brede
smil om munnen.
Reisen hadde gått
knirkefritt, og alle
var klare for å gi
alt for en flott tur.
Den hadde startet
ganske tidlig den
morgenen. Med litt
halvveis åpne øyne
var jeg på vei til
Trondheim Lufthavn
Værnes.
Av Audun F. Kopperud,
ungdomsrepresentant,
Byåsen skoleorkester, Trondheim

Om ikke så altfor lang tid skulle
vi sette oss på flyet til Oslo. Det
var ikke lange turen. Man kan
nesten telle minutter på fingrene, fra kapteinen sier ”velkommen om bord i dette fly” til ”vi
går straks inn for landing”. Man
rakk ikke å bli stort lei av reising
på turen fra Oslo til København
heller, for jammen var ikke den
også ganske så kort. Her skulle
flere glade orkestermusikere møtes, og matpakke og pizza skulle
fortæres før ferden gikk videre til
landet vi skulle på tur til, nemlig
Italia.
For en temperaturforskjell! Etter en ikke alt for varm vår/tidlig
sommer så langt, var det godt å
komme til en plass med temperaturer som ga gradestokken litt
å drive med. De fleste i orkesteret
var nå samlet, og klare for å sette
seg inn i tidenes klammeste, og
varme buss. Om lag 3 timer senere var vi framme ved turens
hovedkvarter: Giacci Vecchi.
Den første dagen var det klart
for tur til Siena. En vakker by
med mange attraksjoner. Med
en kunsthistoriker med Italia
som spesialfelt i bussen fikk vi

På bildet ser vi bl.a. fra venstre dirigentene Kristin Reigstad, Kari Rossbach og Line Henriksen. Fra høyre obosolist Kåre Aambø og initiativtaker og turkomitéleder Trine Knutsen. Bak til høyre med cello: artikkelforfatter Audun Kopperud.
vite det meste om Siena før vi
entret byen. Hovedgrunnen til
denne turen var konserten vi
skulle spille. Først skulle vi øve
gjennom alle stykkene vi skulle
spille sammen med de to andre
italienske orkestrene som også
var der. Det som var litt uvant
for oss nordmenn var at det satt
like mange publikummere i salen under øvinga, som under
konserten(!). Allerede før turen
hadde jeg sjekket hjemmesiden
til det ene orkesteret. Der måtte
man på auditions osv. for i det
hele tatt å få lov å være med i orkesteret. Noe helt annet enn vi i
norsk skoleorkestermiljø er vant
til, med andre ord. Etter at de to
italienske orkestrene hadde spilt
og et fellesnummer var det klart
for oss i Byåsen Skoleorkester og
Heimdal Skoleorkester. En litt rar
ting som skjedde da, var at alle
italienerne i salen dro. Plutselig
var det nesten bare vårt norske
følge igjen i salen. Pussig at folk
ikke satt og hørte hele konserten.
Etter konserten fikk vi sett litt
av byen Siena. Det var et fantastisk syn. Med sine gamle flotte og
høye bygninger, er jeg sikker på
at de fleste av oss kommer til å
minnes Siena som en vakker by.

Kjempeseminaret 2010
UNOF Rogaland inviterer
for 14. gang til Kjempeseminaret! Denne gangen
5.-7. februar 2010, og
stedet er som vanlig Røyneberg Skole og Stavanger Konserthus.
På Kjempeseminaret samles barn
og ungdom i alle aldre til en
helgs samspill i orkester. Deltakerne blir plassert i orkester etter
alder og ferdigheter;
Veslefrikk for de yngste
Allegro con Brio for de som har
kommet litt lenger
Vivace Sonore for de som har
kommet enda lenger og behersker
flere tonearter

Concerto Grosso for viderekomne elever som ikke spiller i
RUSO
Rogaland Ungdomssymfoniorkester (RUSO) er et etablert orkester, og deltar som eldste orkester
på Kjempeseminaret.
Vi har gode dirigenter og instruktører, og lover en spennende,
kjekk og lærerik helg for alle deltakerne!
På www.unofrogaland.no kan
du lese mer om Kjempeseminaret,
og se bilder fra tidligere år. Her kan
du også sende din påmelding.
NB: Påmeldingsfrist er 15. november 2009. Ta evt. kontakt på
epost lyslo@unofrogaland.no for
mer informasjon.

Akkurat den dagen vi var der var
det jo også musikkens dag, noe
som gjorde at det oste av liv der.
Andre dag i Italia var fridag.
Deilig å slappe av, og nyte oppholdet uten å spille hele tiden
også. Det som stod på programmet for de fleste var stranda, eller
å bare slappe av på Giacci Vecchi.
Vi i ungdomsleiligheten måtte ta
første handel på morgenen. Med
eget ansvar over matlaging og
slikt, var det på sin plass å dra på
nærmeste matbutikk for å handle nødvendige ting som brød,
pålegg og toalettpapir. Resten av
dagen ble tilbrakt på stedet, eller
på den fine stranda, som var kun
en halvtimes gåtur unna.
Neste dag var det klart for
Pisa-turen som alle hadde gledet
seg til. Etter en passe lang busstur
var vi framme ved byen med en
av verdens desidert mest kjente
tårn, og definitivt det skjeveste.
I denne byen kunne man sprade opp og ned den flotte markedsgata som var ved siden av
tårnet, og de andre flotte gamle
bygningene. Tårntur var nemlig
ikke alt som stod på programmet. Suvenirer skulle kjøpes, og
deilig italiensk mat ble det også
tid til. Omsider ble det da også

en tårntur på alle oss som ikke
hadde høydeskrekk. Det første vi
fikk se var den merkeligste trappa jeg har sett noen sinne. Den
hadde så langt i fra rette trappetrinn som det er mulig å komme.
Trappen ”bølget” seg oppover,
og det kom flere etasjer hvor
man kunne se ut over plassen
ved tårnet. Høydepunktet, bokstavelig talt var toppen av tårnet.
Undertegnede hadde en litt merkelig følelse da han stod på toppen, med en overflate under seg
som var så ekstremt mye skjevere
enn vanlig. En ubeskrivelig flott
utsikt kunne vi nå oppleve. Man
kunne se langt ut i det toscanske
fjell-landskap. Absolutt et minne
for livet.
Den neste dagen ble vi fortalt
at vi skulle spille for en ekte italiensk greve(!). Noe som skulle
vise seg å ikke være sant. Eller, vi
spilte jo tross alt på grevens slott,
men greven selv var bortreist, og
kunne ikke overvære konserten
selv. Men det brydde vi oss lite
om. Denne konserten var etter
min mening den helt klart beste
vi spilte. Her stemte så å si alt,
og for en fantastisk opplevelse
det måtte ha vært for publikum
å høre Kåre Aambø med sin

obo-solo, og med et så samspilt
og godt orkester i ryggen. Når
jeg tenker tilbake på turen sett
under ett, var dette kanskje det
minnet som skilte seg ut som det
beste.
De to siste dagene var det mye
fri, og en konsert som ble spilt i
en by som het Massa Maritima,
som var en liten by ikke så langt
fra der vi bodde. Vi ungdommene lå og solte oss i finværet,
og passet på å få litt farge før vi
vendte nesen mot nord igjen,
noe annet hadde vel vært litt
flaut. Enkelte av orkestermedlemmene presterte å forsove seg
rett før hjemreisen, men takket
være greie ledere som kom og
vekket, ble ingen etterlatt i Italia.
Det skulle vise seg å bli en rolig
tur til flyplassen. Alle var trøtte
og slitne, men jeg regner med
at omtrent alle var glade og fornøyde med turen. Når vi ankom
Værnes flyplass var det tid for å
si farvel og takke for en fantastisk tur. Selv sitter jeg med flotte
minner, og et par nye venner. Jeg
vil også anbefale andre skoleorkester i landet å gjøre det samme
som oss. Så spar penger, og reis
til Italia, for en så flott opplevelse er verdt hver eneste krone.

UNOF utlyser “Internasjonale støttemidler”
Formålet med støtteordningen
er å stimulere UNOFs orkestermedlemmer til å delta på internasjonale orkesterkurs, og
medlemsorkestre til å gjennomføre utvekslinger med orkestre i
utlandet.
For å kunne søke støtte må
orkesteret ha et samarbeid med
et annet orkester i det landet
de reiser til. Støtte gis ikke til
gjenbesøk.
Orkestermedlemmer som ønsker å delta på kurs
i utlandet (masterclass, orkesterkurs osv) kan også søke om
støtte via denne ordningen.
Søknadsfrist er 15. desember
2009.

For å kunne motta støtte må
søkerne:
• Være medlemsorkester i
UNOF, eller orkestermedlem
i et av UNOFs medlemsorkestre
• Sende inn en søknad til
UNOFs landsstyre innen
15.12.2009 for reiser som
skal gjennomføres i 2010
• I søknaden gi opplysninger
om søkeren, inkludert navn,
adresse, orkestertilhørighet,
alder, instrument og kontonummer
• Gi informasjon om den aktiviteten det søkes om midler
til

Etter gjennomført aktivitet må
søkeren sende inn en kortfattet
rapport til UNOF, samt bekreftelse på deltagelse og dokumentasjon av reisekostnadene.
Det er ikke eget søknads- eller rapportskjema. Søknad og
rapport sendes i vanlig brev.
UNOFs landsstyre vedtar
hvert år støtte til søkere i forhold til UNOFs budsjett.
Har du spørsmål,
ta kontakt med oss i UNOF:
unof@unof.no
eller 94 00 11 00.
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Kammermusikkhelg = GØY!
15 profesjonelle instruktører og 73 unge
strykere var samlet på kammermusikkseminar på Kjelsås i oktober. Gøy og inspirerende, syntes både lærere og elever.

fiolin. – Cello gir bedre lyd!
Venninnen hennes, Margarèt
Erlendsdòttir på 11, spiller fiolin.
– Jeg er blitt mye tryggere til
å lese noter på seminaret. Jeg
vil gjerne komme igjen neste år,
stråler hun.

MUSIKK UTEN DIRIGENT

Tekst og foto: Yngve Vogt

sten av livet, mener Linn Ullern.

– 73 barn! Det er lenge siden
det har vært så mange deltagere
på kammermusikkseminaret på
Kjelsås, stråler Linn Ullern, styreleder i UNOF Oslo. Stemningen
var unison. Både elever og de
tretten profesjonelle instruktørene syntes seminaret var morsomt
og inspirerende.
Ingen av elevene var nybegynnere. Alle måtte ha spilt i minst
to år. Ullern mener slike musikalske samlinger er svært viktig for
musikkgleden.
– Unge talenter kommer på
TV. Her på seminaret har vi alle
dem som strekker seg etter talentene. Noen av deltakerne våre vil
selv havne på TV etter hvert. De
andre kan få musikkglede for re-

GLADE BARN
Isak Sundfjord Vogt meldte seg
på seminaret sammen med Ingvild Aavitsland. Begge er åtte år
og spiller cello på Bestum symfoniorkester.
– Dette er gøy! Det morsomste
er at vi skal spille for andre, ler
Isak. Ingvild er enig:
– Det er gøy å spille. Her lærer
vi å bli gode. Jeg vil gjerne spille
cello hele livet. Jeg liker best Våren av Vivaldi, stråler Ingvild.
Dzifa Bravie på 10 år spiller
også cello. Hun er glad for seminaret.
– Vi har lært mange nye sanger. Nå spiller jeg bedre med andre, forteller Dzifa Bravie, som
synes cello er langt flottere enn

Kari Holtsmark har vært arrangør
av kammermusikkseminaret i atten år. På det meste måtte hun
organisere 110 deltakere. De siste
årene var under femti påmeldte. I
år kom 73 strykere. Hun påpeker
at kammermusikk gjør barna mer
bevisste på sin egen stemme.
– Vi lærer strykerne å ta ansvar for sin egen stemme. I motsetning til å spille i orkester, må
man lytte på en annen måte i
kammermusikk. Her må man
lytte mer etter sin egen klang. I
kammermusikk har man dessuten ikke noen dirigent.
Hun mener kammermusikkseminarene har betydd mye for
mange.
– Mange av deltagerne fra nittitallet spiller nå i amatørorkestre
rundt omkring i byen. Og en av

deltagerne, Ida Bryn, ble profesjonell bratsjist, forteller Kari
Holtsmark.

BLE SELV INSPIRERT
SOM TIÅRING
Konsertmester Harald Aadland
i Kringkastingsorkesteret var en
av kurslærerne. Han delte på undervisningen sammen med sin
kone, fiolinist Eileen Siegel fra
Oslo-Filharmonien.
– Det er utrolig inspirerende
å møte unge entusiaster. Og det
var nettopp på et slikt kammermusikkseminar at jeg selv, som
tiåring, bestemte meg for å bli
musikere. Det er dette minnet
jeg gjerne vil friske opp og bringe
videre, påpeker Harald Aadland,
som geleidet en tenåringskvartett
i dissonanskvartetten av Mozart.
– Hva er det mest utfordrende i
undervisningen?
– Det er å gi elevene nye tips
om hvordan de kan øve og hvordan de kan bli oppmerksomme
på sin egen rolle i gruppen. Jeg
lærer dem å lytte til hverandre og
hvordan de kan tydeliggjøre ting
i musikken.

MUSIKALT SKJERPENDE
Holger Arden, dirigent og strykelærer i Oslo kommunale musikkskole, har vært med som
instruktør i en årrekke.
– Kammermusikkundervisning er viktig og gir samspill i
nye situasjoner. Her får barn
muligheten til å spille sammen
med barn fra andre orkestre. Og
de må lære å lytte til hverandre.
Kammermusikk er derfor skjerpende, både musikalsk og sosialt. Hver enkelt er ansvarlig for
sin egen stemme og barna lærer
hvordan melodien vandrer mellom instrumentene i kammergruppen. Barna får derfor mer
forståelse for musikken og dens
oppbygging.
Mange av barna strålte da se
så musikkinstruktør Igor Rybak,
pappaen til Aleksander Rybak.
– Seminaret er viktig. Her får
elevene impuls fra andre lærere
og ikke bare sin egen. Og elevene får inspirasjon av hverandre.
Når elevene hører de eldre elevene spille, får de glede av å øve
mer, forteller Igor Rybak.

Sandnes kulturskole Unge Strykere på tur til Bergen
21- 24. mai 2009 dro 30 musikanter fra Sandnes kulturskole
Unge Strykere på tur til festspillbyen Bergen. Med på turen var
også dirigent Kjersti Nilsen, celloinstruktør Kari K. Miller og reiseledere. Turen gikk med buss, og
innkvarteringen var på Montana
vandrerhjem, tett oppunder Ulriken. 		
I Bergen ble det besøk i Akvariet, med fisker og sjødyr av
mange slag, seler, pingviner og
krokodiller. Det ble selvsagt tur
med Fløybanen opp på Fløyen,
byvandring og shopping. Dessuten fikk vi med en spennende
utekonsert med Brazz Brothers
på Torgalmenningen.
Orkesteret spilte to konserter på Bergens vitensenter VilVite. Repertoaret besto av både
klassiske toner, folkemusikk,
filmmusikk og grand prix-låten
”Fairytale”. VilVite er et naturvitenskapelig og teknologisk
opplevelsessenter for barn og
unge fra 0 til 100 år. Her fikk vi
også boltre oss og prøve Sentrifugalskapen, lage vår egen værmelding, bore etter olje, være
kaptein på et skip, lage strøm og
mye, mye mer.
Vi var også på Trollhaugen, på
besøk i Edvard Griegs hjem.
En kjempekjekk tur!
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Toppen Internasjonale
Sommermusikkskole 2009
80 spilleglade ungdommer fra Norge,
Sverige, Russland,
Skottland, Frankrike og Serbia ankom den 24. juli
Vefsn Folkehøgskole i Mosjøen.
Der skulle de den neste uken delta
på symfoniorkester, juniororkester eller pianoklasse. Alle gledet
seg til å komme i gang med spillingen og mange hadde sett frem
til årets Toppen i lang, lang tid.
Toppen hadde som i fjor og
årene før det et svært mangfoldig tilbud. Improvisasjon, folkemusikk, teori og musikkhistorie,
kammerorkester, kammerensembler, kor, enkeltundervisning med
dyktige lærere, mesterklasser,
og mange andre aktiviteter sto
på timeplanen. Nytt av året var
komposisjonsundervisning med
komponisten Raymond Enoksen.
De yngste strykedeltakerne deltok
i juniororkesteret under ledelse av
Ida Kristine Hansen.
Fredagskvelden startet for deltakerne i symfoniorkesteret med
første gjennomkjøring av Tsjaikovskijs “Romeo og Julie”, noe
som alltid er en utfordring. En
sprudlende og målbevisst Nicholas Carthy geleidet oss gjennom
den første gjennomkjøringen og
vi fikk et bilde av hva vi hadde å
jobbe med den kommende uken.
I tillegg til Tsjaikovskij spilte vi
“Løytnant Kijé” av Prokofiev,
samt Liszts første pianokonsert.
Dermed fikk vi en fin spredning
av reportoaret i musikkhistorisk
sammenheng. Solist på pianokonserten var Anastasija Boyko,
en utrolig lovende pianist fra Petrozavodsk som studerer på Musikkonservatoriet i Moskva og er
blant Russlands aller beste unge
pianister.
Det sosiale er alltid en viktig faktor på sommerkurs, og i
år hadde sosialkomitéen mange
og store sosiale aktiviteter, blant

annet bli kjent-kveld og musikkquiz, med mange flotte resultater.
Den heftigste aktiviteten i år var
fotballkampen, der det virkelig
var høyt nivå. Flere av musikerne
viste høy internasjonal klasse i
fotballferdighetene sine og vi fikk
mange vakre mål. Det var høy
intensitet og heia-gjengene på sidelinjen måtte flere ganger holde
pusten da det ble satt harde taklinger.
Det sosiale var på topp i år, for
alle deltakerne fikk i løpet av kurset mange nye venner og stiftet
musikalske bekjentskaper.
Utover uka ble det avholdt
totalt 15 fantastiske og veldig
varierte konserter. Deltakerne
hadde mange flotte solostykker
som fylte konsertene og skapte
store live-opplevelser hver dag.
Folkemusikkaften med grilling på
bygdesamlingen ved Vefsn Museum, spontankonsert, nattkammerkonsert og flere lunsjkonser-

ter kan nevnes. Stemningen sto i
taket på improvisasjonskonserten
på Gilles, der Bergmund Skaslien
sammen med deltakerne på improvisasjonkurset hadde forberedt mye underholdende musikk.
Både Mosjøens bymusikanter og
andre deltakere og instruktører
spilte stilige stykker, jazz og samtidsmusikk, i tillegg til masse improvisasjon.
Endelig fikk vi tatt opp igjen
tradisjonen med musikkcruise,
dette året til Herøy, samfunnet
som på tross av sin lange historie
aldri har hatt besøk av et symfoniorkester før. I Helgelandskatedralen var stolene allerede stilt
opp av fortroppen som hadde tatt
ferje utover til Herøy. Nick utbrøt
med en gang da han steg inn i kirkerommet: “No, it’s not possible”,
men det viste seg at det var mulig
likevel, på tross av den lille plassen orkesteret hadde å spille på.
Messingblåserne startet først med

en fanfare, så med "Wachet auf,
ruft uns die Stimme" av Johann
Sebastian Bach og "Locus iste" av
Anthon Brucker. Deretter spilte
strykerne Mendelssohns strykesymfoni nr. 7 med “stor presisjon
og innlevelse”, for å sitere Helgeland Arbeiderblad. Til slutt spilte
vi Romeo og Julie, til stor begeistring fra de frammøtte i kirka. Som
ekstranummer overrasket vi med
sangen “Abschied vom Walde”
av Mendelssohn, der våre røster
virkelig runget under kirkehvelvingen.
Pianistene hadde hatt tilholdssted på Mosjøen videregående
skole hele uka. Hele kurset fikk
med seg deres storslåtte avslutningskonsert på torsdag kveld der
alle de 13 deltakerne viste høy
klasse og fikk vist seg frem. Det
ble en fin aften for alle tilhørerne
i salen. Pianistene vartet opp med
både flotte stykker samt morsom
og underholdende improvisasjon.
Avslutningskonserten
kom
plutselig på oss, men vi var godt
forberedt. Nick ledet oss med stor
autoritet og deltakerne tok ut

150% av sin kapasitet og viste stor
spilleglede under konserten, noe
som gav de vel 200 som hadde
tatt turen til kulturhuset i Mosjøen en stor konsertopplevelse. Resultatet ble en konsert som føyer
seg inn i rekken av de største som
har blitt opplevd i Mosjøen og
deltakerne har virkelig noe å være
stolte over. Etter vel gjennomført konsert med stående applaus
fra publikum var det på tide for
Toppen-deltakerne å vende nesen
hjemover. Det ble mange klemmer og ikke minst utvekslinger
av mail-adresser for at deltakerne
skal kunne holde kontakten over
de enorme fysiske avstandene
med sine nye venner. Alle var fast
bestemt på at de skulle komme
tilbake neste år.
Vefsn Unge Strykere takker alle
deltakere, instruktører og spesielt
foreldre for en stor innsats før og
under kurset. Vi sender en takk til
alle våre støttespillere og sponsorer. Takk for store opplevelser
som gjorde Toppen Internasjonale Sommermusikkskole til sommerens høydepunkt!
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Musikkeventyr ved bredden av Donau
Utendørs scene. Strykerne Oslo Sør spilte to konserter, den ene i Gmunden, den andre på hovedscenen i Linz. Her er det Fairy Tale som fremføres med sang av Charlotte Amundsen samt fra
venstre Sjur Svorkmo Bergmann og Petter Feiring Gulbrandsen på hovedscenen.

Musikken til Fairy Tale ljomer ut over
Donau i det nærmere 8 000 unge musikere toger over broen inn mot Hauptplatz, det største torget i den østerrikske byen Linz.
Tekst og foto: Ingrid Lohne
Den 10. Europeiske ungdomsmusikkfestivalen Megahertz går
mot sin slutt. Fire flotte og solfylte maidager er til ende. Avslutningen på festivalen er en diger
felleskonsert fra utendørsscenen
på torget der alle deltagerne skal
medvirke.
Strykerne Oslo Sør, fra Holmlia sør i Oslo, forsterket med
kammergruppen fra Kulturskolen i Fredrikstad, er blant de heldige som har fått være med på
musikkfestivalen der ungdommer fra 26 land deltar. Etter litt
somling etter middagen i et stort
telt på den andre siden av elven
er orkesteret kommet seg inn i
det lange toget på vei mot avslutningskonserten. Langs veien har
publikum møtt opp i store mengder, nesten som det var 17. mai.
Interessen inspirerer, og plutselig finner de unge strykerne ut
at de selvsagt må spille mens de
går, noe som pleier å være forbeholdt blåsere. Først blir det en
litt nølende Fairy Tale. Publikum
liker det. Så det blir mer av det
samme, nå med stor innlevelse,
ja, til og med sang. Hva mer passer å spille mens man går i tog?
Vel, Holbergsuiten kan ikke være
helt feil.
Publikum jubler.

Midt oppe på broen blir Strykerne Oslo Sør forsterket. De som
går foran i toget har hørt musikken og stemmer inn i Griegs musikk. De må være norske...
Helt korrekt. Det er kammerorkesteret fra Stavanger kulturskole som gjerne tar opp igjen
en Fairy Tale sammen med Strykerne Oslo Sør.

ENTUSIASTISK BASS
Når toget er fremme er torget er
fylt til bredden av ungdommer
med instrumenter. Det er blåsere
av alle slag, gitarer, store grupper
med fiolin, bratsj og bass foruten
noen mer utradisjonelle slagverksinstrumenter i tillegg til de
vanlige. Alle 8000 blir dirigert i et
felles stykke de aldri før har spilt.
Ved hjelp av svære skilt som heises opp og ned av en gruppeleder
med hørekontakt – via en øretelefon – med dirigenten, som også
har skrevet musikken, kommer de
forskjellige instrumentgruppene
inn. Det fungerer vel ikke helt
perfekt, men er et godt forsøk.
Bassgruppens leder er mest entusiastisk og heiser bassen høyt over
hodet for å få gruppen med seg.
Sedvanlige taler fra scenen og
så er det slutt. Strykerne Oslo Sør
går tilbake til hotellet og går rett
inn i et TV-team fra østerriksk
fjernsyn, LT1. Bratsjisten Rasmus

På båttur. Mellom prøve og konsert i Gmunden på sjøen Traunsee ble det
tid for båtturer for dem som ønsket. Her er det fra venstre Håkon Struijk,
Eivind Holtsmark Ringstad og dirigent Ting Zu Chen. Petter Fering Gulbrandsen kjørte båten.

Publikum. Responsen var god også om en diger utendørs scene kanskje ikke er det helt ideelle for et kammerorkester.
Lossius lar ikke en slik sjanse gå
fra seg og agerer strålende som
gruppens talsmann. Selvsagt får
innslaget med seg en meget engasjert fremføring av Fairy Tale.

KULTURHOVEDSTAD
Ungdomsmusikkfestivalen fra 21.
til 24. mai var et av mange arrangementer i forbindelse med at
Linz var Europeisk Kulturhovedstad i 2009.
Byen er den tredje største i
Østerrike med cirka 190 000 innbyggere. Den er også hovedstad i
regionen Øvre Østerrike. Foruten
åpnings- og avslutningskonsert
i Linz har de forskjellige orkestergruppene, alt fra kvartetter til
store symfoniorkestre med opp til
80 utøvere i alderen 12 til 25 år, i
løpet av de fire dagene også fått
med seg arrangementer rundt om
i regionen.
Strykerne Oslo Sør bodde sentralt i byen Linz og spilte konsert
på utendørsscener i Linz og i
naturskjønne Gmunden ved sjøkanten av Traunsee. Andre ble
innkvartert utenfor byen og kom
kun inn til fellesarrangementene.
Prisen for å delta var 85 Euro
– eller ca 750 kroner med vårens
kurs – per person og da var både
hotell og mat i fire dager inkludert. Den østerrikske turistorganisasjonen var med som hovedsponsor for arrangementet.

ANNENHVERT ÅR
European Youth Music Festival
er et arrangement i samarbeid
mellom European Music School
Union og en lokal arrangør,
denne gangen Øvre Østerrikes
musikkorganisasjon og KOMU
(Fellesorganisasjon for Østerrikske musikkskoler). Festivalen blir
arrangert annenhvert år i ambulerende land i Europa.
Strykerne Oslo Sør fikk støtte
fra De Unges Orkesterforbund –
UNOF, Nordea og USBL for å kunne delta. I tillegg betalte alle en
egenandel på 1200 kroner.

MOTIVERENDE Å REISE
Å dra på tur med orkesteret kan
være en måte å øke motivasjonen
blant utøverne. Strykerne Oslo
Sør har tidligere vært i Slovakia,
Kina og Sandnes.
Magnus Aarskaug Rud, 17, cello har vært med på alle reisene og
er også denne gang fornøyd med
opplegget.
– Det var mye som var bra,
vi bodde på et fint hotell med
øvingsrom. Og det var en god
blanding av fritid og øving, så vi
ble alle enda bedre venner.
Det var flott med så mye mennesker, og den siste paraden var
fantastisk!, sier Magnus entusiastisk.
– Turer som denne er med å

skape et bedre samhold i gruppen, noe som gjør at man ønsker
å fortsette å spille, legger han til.
Petter Feiring Gulbrandsen,
14, fiolin er også han veldig fornøyd.
– Hotellet var luksus sammenlignet med å bo på skole som vi
gjorde i Sandnes. Det var fine
hotellrom og ikke minst - veldig
god frokost.
Petter likte også byen veldig
godt.
– Det var bra med gåavstand
fra hotellet til sentrum. Jeg likte
også at festivalen foregikk ute.
Det er fint å slippe å vente innendørs i trange ganger og små rom
før man skal på scenen
– Og så var det veldig bra å få
reist litt rundt. Gmunden var et
idyllisk sted, med alle fjellene i
bakgrunnen, husker Petter.
Strykerne Oslo Sør har en uttalt ambisjon om å gjennomføre
et større prosjekt hvert år.
– Det betyr mye for motivasjonen å reise på tur med orkesteret og møte andre som spiller. Jeg
har det alltid fint på turene med
SOS - de blir alltid vellykket. Det
er en morsom gjeng å dra på tur
med. Det var ingen ting som gikk
galt på denne turen. Det skyldes
mye at de voksne gjør en bra innsats med å lage opplegget for oss.
Det var også fint med mye fritid
mellom konsertene, sier Petter.
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SYVENDE ÅRET PÅ SOM

Valdresportrett av cellisten Miriam Langmoen, fra årets
spennende kurs og festival.
Tekst og bilder: Astrid Eggesvik,
Styreleder Absolutt Cello

VALDRES ER ÅRETS HØYDEPUNKT
Det er sankthans, og sola skinner
fra skyfri himmel ned på de trivelige, brune tømmerhusene som
er Valdres Folkehøgskule.
For Miriam Langmoen finnes
det ikke bedre midtsommernattsdrøm enn å være på kammermusikkfestival i Valdres. Der har hun
tilbrakt en juniuke hver eneste
sommer fra hun var åtte år, med
unntak av én enkelt gang, og det
er forlengst blitt tradisjon for den
unge cellisten å sette seg og celloen på ekspressbussen fra Oslo,
for å nyte fine sommerdager i fri
flyt mellom orkesterøvelser, spilletimer, egne og andres konserter
og musikalsk sosialt samvær med
likesinnete. I Valdres er det frihet
under ansvar for de unge over
tolv år, men også store musikalske utfordringer, gamle og nye
musikkvenner, krevende notemateriale og gode, tilgjengelige
lærere som bor på området og er
rause med råd underveis.
Alf Richard Kraggerud en en
fantastisk pedagog, sier Miriam,
og trekker frem lederen for Sommersymfonien som et lysende
eksempel. Når han dirigerer, klarer han å få hver enkelt til å føle
seg helt spesiell, og han forteller
morsomme historier om musikken eller med musikalsk tilsnitt.
Alle liker ham og føler at han virkelig bryr seg om dem, enten de
er berømte konsertpianister eller
de nettopp har fått sin første fiolin. Alf Richard har alltid tid til
alle, og mannen må være tankeleser, for han får alle til å føle
seg spesielle, som om deres deltagelse gjør en forskjell. Han kjenner navnet på alle deltagerne, og
husker dem fra år til år. Spesielt
hyggelig å bli mottatt slik av
”sjefen” hvis man ikke kjenner
så mange, for det er lett å føle seg
ubetydelig og liten når man sitter
i et stort orkester.
Men jeg har aldri skjønt hvordan Alf Richard får tiden til å
strekke til. Han skynder seg aldri.
Det beundrer jeg ham for.>
Miriams eget program i år er

hektisk, for hun er påmeldt begge kursperioder, første uke med
Absolutt Cello Strykerkurs Høyere Nivå, og annen uke med Norsk
Barnesymfoniorkester. Da er det
godt å ha gode rutiner, med fast
matstasjon i den hyggelige kantinen på folkehøgskolen på Leira
og utstrakte øvemuligheter etter
lange dager med fellesøvelser og
timer. I finværet er det fristende
å ta med stolen og instrumentet
ut på plenen, selv om det også er
tilgjengelige øverom innendørs.
Celloen tåler tyve minutter
med sol, sier Miriam og smiler.
Tiden da mamma var med
henne på kurs er forbi, men Miriam er en erfaren orkestermusiker og Valdresdeltager og har
oversikt over det meste her oppe.
Hun er en våken jente som ofte
hjelper andre med å finne frem
på området, og hun simultanoversetter gjerne for utenlandske
medmusikanter.
Men det er flott at det er
kommet så mye informasjon på
engelsk i år, sier hun. En stor
forbedring fra tidligere år! Valdres Sommersymfoni har jo alltid vært et kurs med en god del
utenlandske tilreisende deltagere. Det er viktig å forstå din individuelle timeplan og opplegg, og
å skjønne hva dirigenten mener
på øvelsene. Få ting er mer ekskluderende enn språkproblemer,
også sosialt. Men Alf Richard sa
klart og tydelig på informasjonsmøtet at det finnes oversettere,
også blant barna, og jeg har sett
at dette har fungert godt. Noen
av de norske er jo halvt tyske eller kinesiske, og kan trå til med
språkkunnskapene sine.
Selv skal hun begynne på
”IB-forberedende” på Berg videregående til høsten, og gleder
seg. I år deler Miriam rom med
en medcellist fra kurset, Sarah
Joo Adland, som hun straks ble
godvenner med. Begge trives
kjempegodt på Absolutt Cello
Høyere Nivå, en nyskapning av
året med cello-ensemble, og synes det er flott at de følger et felles opplegg med samme orkester
for alle i gruppa. De fire jentene
fra cellogruppa bor til og med i
samme hus! Ellers kjenner Mi-

riam mange av deltagerne fra før,
enten fra tidligere år eller fra Barratt Due-miljøet i Oslo, der hun
spiller i Juniorensemblet. Etter
fem dager på kurs er alle seks fra
Absolutt cello Høyere Nivå blitt
perlevenner.
Det er i det hele tatt lett å bli
venner med Miriam. Hun har
strålt om kapp med junisolen
helt siden kurset startet, hatt
mye å viktig å bidra med i samspillet på cellogruppa, og i lettelsen over at solokonserten er
overstått og gjennomført med
glans i går kveld, deler hun gjerne av sine minner og erfaringer
om sommersymfonien med oss.

TIL STEDE I ØYEBLIKKET
Det viktigste og fineste med Valdres, er at man er til stede i øyeblikket, at ingenting annet enn
den øvelsen eller timen du er på
betyr noe, og at ingenting haster.
Man skal ikke noe annet sted, det
er musikk og cello i fokus døgnet
rundt. Det gir en ro og en flyt
som er vanskelig å finne frem
til i en travel hverdag hjemme.
Valdres var også for meg en fin
introduksjon til orkestermiljøet i
Oslo, fordi jeg var blitt kjent med
en del av de samme menneskene
på sommerkursene her. De første
årene jeg var her, var oppdelingen slik at alle skulle spille i tre
orkestre, ett der du var blant de
svakeste, ett der du var blant de
sterkeste og ett midt imellom. Jeg
likte den tredelingen, og den intime følelsen i de små orkestrene.
Den fikk jeg tilbake i denne uken
i år, med cellokurset der vi spiller
i et mindre ensemble, kombinert
med Rybak/Bjøranger-orkesteret.
Cellogruppa er heller ikke så stor
i det orkesteret. Men i fjor gikk de
litt bort fra dette, da de begynte
med Norsk Barnesymfoniorkester. Hvis man bare var påmeldt
der, ble det en helt annen greie.
Med 17 cellister på gruppeprøve
mister man den intime, gode følelsen. Det ble også litt lite tid til
sosialt samvær. Men i år synes jeg
at de har funnet den gylne oppskriften, der alle deler av kurset
er i balanse.
Det er jo en kjempeutfordring
og en veldig stor ting å være med

Navn: Miriam Staffansdotter Langmoen
Alder: 15 år, skal begynne på videregående til høsten.
Har spilt cello i 9 år.
Orkester: Juniorensemblet, Barratt Due Musikkinstitutt
Lærer: Kari Ravnan fra Oslo Filharmoniske Orkester
Har deltatt i Valdres: fra 2002 (alle somre unntatt én)
Valdres 2009: Strykerkurs Høyere Nivå med Absolutt Cello, celloensemble med Torfinn Hoffart.
Individuelle timer i Valdres i år med Aage Kvalbein. Teknikklasser
med Tove Sinding Larsen.
Orkestre i år: Rybak/Bjøranger-orkesteret med Fairy Tale-konsert
St.Hansaften, og Norsk Barnesymfoniorkester.

i Norsk Barnesymfoniorkester! Å
sitte der, full av ærefrykt, og liksom ”forsvinne” som en liten del
av noe stort, men likevel vite at
ditt bidrag teller. Det jeg husker
best fra i fjor er den vanvittig
sterke konsertopplevelsen på avslutningskonserten i Valdreshallen. Jeg gleder meg til å oppleve
den igjen, og er glad jeg ikke skal
hjem i morgen, slik som dem
som ikke har meldt seg på hele
perioden.
Miriam smiler, og må drikke
teen sin veldig fort, for nå begynner snart den siste orkesterøvelsen i denne runden. Kurset jeg
har gått på denne uken får en
fin utfylling med fem dager i det
store symfoniorkesteret, vi har
fått blod på tann og har rutinen
inne. Da har jeg fått med meg
det beste fra begge verdener, synes jeg.
Er det noe du synes er ekstra bra
i Valdres i år?
At det er så mye teknikk! Jeg
har lært veldig mye på teknikktimene og gruppeøvelsene denne
uken. Ikke minst har jeg trivdes
godt i cellomiljøet! Jeg håper at
de fortsetter med denne todelingen til neste år, og anbefaler alle
å gå på begge kursdelene, hvis
de kan. Det er en flott kombinasjon, og gir en fin kontrast som
gjør Valdreskurset til en enda
større opplevelse enn tidligere år,
iallfall for meg. Ikke minst er det
hyggelig å kunne bli her i hele
elleve dager – og få litt mer tid
med de vennene jeg bare ser her
i Valdres!

NÆRKONTAKT AV FJERDE GRAD

Absolutt Cello Strykerkurs Høyere Nivå, Valdres 2009: Sebastian, Sarah Joo, Miriam, kursleder Torfinn Hoffart,
Kjersti, Rannveig og Markus. En øveglad og sammensveiset gjeng!

Selve konsertopplevelsen, det å
spille for et stort publikum, som
en del av et orkester, ser hun på
som ”nærkontakt av fjerde grad”,
noe som gir lading og mersmak.
– Man tenker ikke i det hele
tatt, man bare er. Folk snakker
om vesener fra det ytre rom,
men jeg har ofte tenkt at det er vi
som er romvesnene, der vi sitter
sammen i et større orkester og er
i bevegelse unisont, i musikken.
Da kunne gjerne tiden ha stoppet

for min del, jeg føler at jeg kan
bli i den tilstanden for alltid. Det
er en slags ærefrykt blandet inn i
det, en visshet om at du er en del
av noe stort og mektig. Det beste
eksemplet jeg har er kanskje hver
jul, når vi spiller Deilig er jorden
med alle Barratt Dues orkestre,
foran alteret i Trefoldighetskirken. Når paukene kommer inn
mellom 2. og 3. vers. Det er min
beste konsertopplevelse, gjennom alle tider, men konsertene
her oppe er ikke langt unna. Det
er få ting man lærer mer av enn å
spille på konsert, og det fine med
Valdres er at alle har muligheten
til å spille solo med proff akkompagnatør på huskonsert, uansett
nivå.
– Du er vel fornøyd med fremføringen av Èlègie av Fauré i går
kveld? Det lyste av deg fra podiet,
og jeg så mange blanke øyne i salen.
Takk. Jeg følte selv at jeg klarte
å være til stede i opplevelsen, og
greide å formidle et innhold i
stykket. Élégie betyr klagesang,
det fikk jeg forklart av Aage Kvalbein, som har vært min lærer på
de individuelle timene her. Jeg
er utrolig fornøyd med det, han
er jo så lun – og en stor cellist!
Jeg føler at jeg virkelig har hatt et
kremkurs dette året, ikke minst
fordi jeg i år er blitt en del av den
sammensveisete cellogjengen fra
høyere nivå, og spilt i celloensemble med Torfinn Hoffart. Det
har jo alltid vært slik at cellistene
i Valdres har holdt seg litt for seg
selv, i sin egen lille ”klubb”, fordi
det er så mange flere som spiller
fiolin. Men i Valdres er det alltid
noen å henge sammen med, uansett instrument, alder og nivå.
– Noe av det som er fint med
dette kurset, at alle vi unge bor
sammen. Likevel setter jeg pris
på nattrundene som foreldrene
går; det kan bli litt lite nattesøvn
når folk øver veldig sent. I år var
Alf Richard tydelig på dette: Finn
dere et rom i et hus der ingen sover!
Hun fniser litt.
Vi husker begge en midnattstime i Valdres i fjor, da under-
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MMERSYMFONI!
Sommerskolen på Karmøy 2009

Rørende intens fremføring av Gabriel Faurés Élégie. Miriam på huskonsert, med pianist Joachim Carr.
tegnede fant Miriam i ferd med å
øve til solokonsert, på soverommet hun delte med tre andre.
Lett å glemme tiden når man er
inne i musikken, og kanskje litt
nervøs også? Iallfall forskrekket,
da hun så hva klokken var blitt ...
I år hadde hun en sterkere ro
i kroppen på forhånd, og var så
avslappet i forkant av solonummeret sitt at hun tok seg tid til en
håndmassasje før konserten. Og
det ble full klaff.
– Det hjelper at man ikke ser
publikum så godt fra podiet i
mørket, og at man har valgt et
stykke man mestrer,> sier Miriam, som i fjor ble valgt til å
fremføre fem av de nykomponerte stykkene fra komposisjons-

kurset. Noter hun fikk et knapt
døgn til å øve på! Men også den
konserten gikk bra, til tross for at
det var lyst i salen og smekkfulle
benkerader. <Jeg tok utfordringen, og det var gøy.
For det går som regel bra på
konsert i Valdres, og det meste
er gøy. Ekstra godt er det dagen
derpå, når man har prestert sitt,
og kan konsentrere seg om felleskonserter og å suge til seg musisk
lærdom igjen.
Det eneste negative jeg klarer
å se ved Valdres, er alle de bratte
bakkene opp til folkehøgskolen,
det er tungt med celloen! Men de
fleste går rundt her med stjerneøyne hele uken, og den kreative
atmosfæren smitter over på alle.

Miriam har god grunn til å
ha stjerneøyne i dag – for i kveld
skal hun og orkesteret som er
sammensatt for anledningen stå
på samme scene som hele Norges
Alexander Rybak.
Han har jo alltid vært i Valdres, så det er litt rart at han er
superstjerne i år. Alle skal ha en
bit av ham, liksom. Men det er
moro å være på øvelser med
ham, jeg føler meg heldig som
får delta i akkurat denne sankthanskonserten.
Og selv om dette er et øyeblikksbilde, må vi få røpe at
både Miriam og de andre cellistene sang med på Fairytale, fra
scenen. Det gjorde de cirka tusen
tilhørerne også!

Den 3. august ankom 64 spente
deltakere mellom 10 og 18 år
Karmøy Folkehøgskole på Kopervik. Deltakerne var unge musikanter på fiolin, bratsj, cello,
kontrabass og fløyte, og målet
var en ukes musikk-kurs. Etter
innkvartering, middag og et informasjonsmøte var det klart for
første orkesterøvelse.
Mange hadde hatt en lang ferie fra både instrument og noter
i ferien, og både fingre, buearmer og lepper trengte nok litt
tid for å komme godt i gang…
Mange syntes nok at det var
greit med noen dager til med
øving før konserten, men allerede første kvelden gikk det bedre.
Etter øvingen fulgte kveldsmat,
kanonball, tøys og tull, før det
var sengetid. For noen var det
vanskelig å få sove første natta,
med mange inntrykk og mye
spenning å fordøye, men neste
morgen kom alle seg opp til
frokost.
Dagene på Karmøy består av
mye øving og mye annet kjekt.
Orkesterøvelser, gruppeøvelser
og to valgfagsøkter sammen
med lang middagspause gjør at
dagene går fort før huskonserten
om kvelden. Mange flotte innslag på huskonsertene!
Onsdagen dro vi på badetur
til Sandvedsanden. Her spilte
det ingen rolle om man badet
eller ikke, våt ble man uansett!
Regnet og vinden sørget for det,
men store bølger og fin strand
gjorde det til en veldig fin badetur likevel. Til og med kurslederen fikk seg et bad i sjøen, for
første gang på mange år… Helt
frivillig, til og med!
Torsdag var det tid for første
offentlige konsert, på Maritim
Utescene i Haugesund. Denne
dagen var vi litt mer heldige
med været, strålende sol gjorde
rammen fin rundt utendørskonserten. Vinden gjorde imidlertid
sitt, og vi fant ut at ”klesklypesamlingen” bør utvides innen
neste års konsert… Med litt bistand fra gode hjelpere gikk det
likevel greit, og både dirigenter
og musikanter fikk bladd om og
skiftet låt på de riktige stedene.
Vel hjemme på folkehøgskolen
igjen ventet god grillmat, før
programmet fortsatte.
Huskonserten fredag var reservert for valgfagsgruppene, og
her fikk alle vist hva de hadde
gjort i disse timene; flotte komposisjoner fra to grupper, spennende musikk og lydbilder fra
improvisasjonsgruppene, innføring i noen klassiske danser
og internasjonal folkedans, ”En
solskinnsdag” med celloensemblet, ”oppvarmingsdans” og
flott musikk fra fløyteensemblet,
fiolinister som prøvde seg på
bratsj i valgfag og mange flotte
kammergrupper.

Fredagskveldens høydepunkt
var muligens premieutdelingen i
konkurransen om ”det ryddigste
rommet”. Mange hadde gjort en
veldig god jobb for å holde rommene ryddige, og konkurransen
var beinhard. Faktisk så hard at
det ble totalt sju rom som ble
premiert – man klarte ikke finne
noe å trekke for på noen av disse…! De som forsøkte seg i konkurransen om ”det mest rotete
rommet” ble imidlertid skuffet –
her vanket verken premie, heder
eller ære.
Siste kvelden ble avsluttet
med diskotek for de som ikke
ville begynne på pakkingen. Diskoteket ble åpnet av lærerorkesteret, som spilte til pardans med
vals og reinlender. Kjempemoro!
Lørdag morgen var det tid for
å pakke og rydde seg ut av rommene, før turen gikk til Tysværtunet hvor avslutningskonserten ble avholdt. Ryddegjengen
som ble igjen på skolen, var imponert over hvor fine rommene
var denne gangen – jobben som
tidligere har tatt flere timer, var
unnagjort på en halvtime!
De som var ute i god tid før
avslutningskonserten, fikk med
seg flere kammermusikk-grupper i foajeen i kulturhuset – en
flott oppvarming før man gikk
inn i konsertsalen.
Avslutningskonserten
ble
kjempeflott, og både foreldre og
andre satt med tårer i øynene
flere ganger i løpet av den halvannen timen konserten varte.
Da vi var ferdige, var følelsene
delte – mange var glade for å
kunne reise hjem for å hvile ut
(og så øve enda mer!), og samtidig vemodige fordi en kjempekjekk uke var til ende.
UNOF Rogaland vil takke deltakerne for god stemning, flott
musikk og kjekt kurs, instruktørene for kjempejobb og foreldre
som hjalp til både før, under og
etter. På www.unofrogaland.no
kan du se flere bilder fra Sommerskolen på Karmøy.
I august 2010 blir det ny
Sommerskole på Karmøy!
En av deltakerne har skrevet
litt om uka på Sommerskolen:
Hei!:)
Eg vil takka for ei flotte veka på
sommarskulen.
Det var kjekt å treffa igjen dei
me har blitt kjent med før, og
kjekt å bli kjent med nye folk.
Fint rom og god mat hadde me
og.
Me hadde mykje kjekt og lærte
mykje.
Dette året hadde eg bratsj og
komposisjon som valgfag.
Knallkjekt å spela ilag og vera
med på konsertar.
Eg har mange gode minner frå
sommarskulen, og gleda meg til
å vera med neste år.
Hilsen Kristine Langeland:)
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NASOLs orkesterkurs:

VESTLANDSK SOMMARSYMFONI FOR 31. GANG
1. til 8. august samlet NASOL 84 kursdeltakere til orkesterkurset Vestlandsk Sommar-Symfoni i Nordfjordeid. God orkestermusikk, dyktig dirigent og instruktører
og praktfull Vestlandsnatur bidro til at
kurset også i år ble en suksess.

Tekst: Jan Ola Amundsen,
kursleder
Foto: Einar Oltedal
Vestlandsk
Sommar-Symfoni
(VSS) er det eneste tilbudet i
Norge til voksne amatørmusikere som ønsker å benytte en
uke av sommerferien til samspill
i et stort symfoniorkester. Årets
deltakere kom fra Agder i sør til
Tromsø i nord, selv om østlendingene fortsatt var i flertall.

93 SØKERE
Ved søknadsfristens utløp, 1.
mai, hadde vi registrert 93 søkere
til kurset, som er en god økning
i forhold til de senere år. Det er
også gledelig at vi har en god aldersspredning og at rekruttering
av yngre kursdeltakere er spesielt
god. Yngste deltaker i år var 15
år, og eldste var 78. Med litt for
mange søkere i enkelte grupper
og ved at noen måtte trekke søknaden sin av ulike årsaker, gjennomførte vi årets kurs med et
orkester på 84 musikere. Kapasi-

INSPIRERENDE DIRIGENT: Peter
Szilvay i aksjon under orkesterprøve
i det nye operahuset.
teten på Fjordane folkehøgskule
var dermed utnyttet maksimalt!

REPERTOAR OG DIRIGENT
OG NYTT OPERAHUS
Noen reiser på kurs for å spille
nettopp det verket, med nettopp
den dirigenten. I år var tilbudet
Bruckners 7. symfoni med Peter Szilvay som dirigent. En god
kombinasjon, skal vi dømme etter
kursdeltakernes evaluering. Blant
tilbakemeldingene finner vi: ”Peter er en spennende og trygg dirigent som ga masse til orkesteret og

FULL KONSENTRASJON: Bassgruppa danner fundamentet i Bruckner-symfonien.
fikk masse ut av oss”. ”Dirigenten
er god til å formidle musikken, og
flink til å inspirere”, skriver en annen. Sammen med en stab av dyktige gruppeinstruktører, som også
får mye skryt av kursdeltakerne,
ble symfonien løftet til store høyder fram mot avslutningskonserten i Operahuset Nordfjord. Og
for et operahus! Veldig god akustikk og flotte arbeidsforhold for
orkesteret. At vi flyttet tuttiprøvene fra aulaen på folkehøgskolen og til operahuset de tre siste
dagene, gjorde at orkesteret fikk
spilt seg godt sammen før avslutningskonserten lørdag kveld.

KONSERTER
I løpet av kursuka inviterer VSS
til to kammerkonserter og en orkesterkonsert.
Den første konserten er nærmest en intern huskonsert og
holdes i aulaen på folkehøgskolen. Fredag har det blitt tradisjon
med kammerkonsert i Eid kirke,
en kirke som det er ypperlig å
fremføre kammermusikk i. Her
kom det også mange publikummere utenfra, blant dem både
norske og utenlandske turister.
Høydepunktet var selvfølgelig
konsert i Operahuset Nordfjord,
med en publikumsoppslutning

bedre enn noen gang.Også i år
var publikum over seg av begeistring,- og musikerne likeså!

IKKE BARE MUSIKK
”Det sosiale liv” har også gode
tradisjoner på Vestlandsk Sommar-Symfoni. Kammermusikk
og ”ad hoc”-spilling, bading og
frilutftsliv foregikk i skjønn forening.
Også i år ble det avsatt en
halv dag til en litt lengre utflukt,
og denne gang gikk turen langs
”Panoramavegen” fra Lote til
Stryn. Et hyggelig avbrekk i en
travel kursuke!

5-årsjubileum på Vier!
Tekst av Mathilde Natlandsmyr
(snart 13 år)
I år var det 5. gang at Suzukiforeningen i Stavanger hadde seminar på Vier, og det blir bare kjekkere og kjekkere! Som vanlig var
det fint vær, og i år var det kanoer
der som vi kunne bruke. Vi badet
og flere hoppet fra 5-meteren!
Noen andre koste seg i fjæra og
fant reker, skjell, sjøanemoner og
krabber som de samlet i en bøtte.
Det var ikke bare fritid på Vier.
Vi måtte jo også spille litt med
Jan Banan, Anne-Berit Smerit,
Kjersti Lersti, Carole, Snieguole
og Merethe. Høydepunktet var
”rytmisk stryk” med Merethe, for
da dukket ”Fairytale” opp! Pappa
spilte kontrabass, lillebror spilte
fiolin og danset og var Aleksander Rybak, storesøster sang og var
Aleksandra Rybak, og venninner
var kordamer og vi andre var
spillemenn/damer. Det var også
gøy å si at vi skulle spille Vivaldis
dobbeltkonsert, og så begynne
å spille på ”Tema fra Olsenbanden”. Og så si at vi fortsetter med
”Tema fra Olsenbanden” imens

vi spilte Vivaldis dobbeltkonsert!
Det var så mye gøy på Vier at
jeg ikke får tid til å skrive om alt.
Vi hadde masterclass, spiste mye
is og kake og mellom spilløktene
fikk alle som ville prøve å lage
tretrykk-bilder!
Vierseminaret anbefales til
alle, og jeg gleder meg allerede til
pinsen 2010!
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Rekordsommer
i Valdres

Dette er ikke noe vanlig bilde fra Valdres Sommersymfoni. I over en uke skinte solen uten stans med økt badetemperatur som følge.

Det ble satt nye rekorder på rekke og rad under årets Valdres
Sommersymfoni. Aldri før har det vært flere deltagere. Aldri før
har det vært flere konserter, og aldri har det vært bedre vær.
Tekst Ingrid Lohne
Foto: Tom Henning Bratlie
I løpet av ti dager ble det gjennomført 55 konserter på 16
forskjellige arenaer, i seks kommuner - Vang, Øystre og Vestre
Slidre, Etnedal og Sør-Aurdal i
tillegg til vertskommunen NordAurdal. Publikumstallet er stadig
økende og var i år nærmere 8500
- en økning på nære 1500 fra i
fjor. Så også det var ny rekord.
Som vanlig var det flest konserter på Valdres Folkehøgskule
på Leira der nesten alle de nesten
400 kursdeltagerne bor.
Men det var også flere nye
spennende konsertlokaler som
bidro til økte publikumstall. I
samarbeid med festivalkunstner
Eva-Laila Hilsen ble det gjennomført seks «intimkonserter» i
Galleri Hilsen på Fagernes. Med
vakker kunst som bakgrunn fikk
publikum oppleve utøverne på
virkelig nært hold. Det var kun
var plass til cirka 40 stoler gruppert rundt flygel og en liten bar
gulvflekk for solisten. Tiltaket var
populært og med få unntak var
konsertene utsolgt.
– Ja, dette fungerte meget bra,

så det vil vi satse på også neste
år, sier Alf Richard Kraggerud,
kunstnerisk leder for Valdres
Sommersymfoni.
Konsertlokalet Låvin på Brennabu i Vestre Slidre var årets
overraskelse med hensyn til
akustikk. Utøverne som deltok
på konserten kom tilbake til
Leira helt lyriske, så der blir det
konkurranse om plassen i 2010.
Ikke fullt så god akustikk var det
på Valdres Storsenter. Til gjengjeld nådde utøverne frem til et
helt nytt publikum.

STADIG FLERE UTENLANDSKE
Som vanlig var det deltagere fra
hele Norge i Valdres. I tillegg
kunne festivalen – takket være
støtte fra Nordisk kulturfond – i
år øke andelen nordiske deltagere betraktelig. Fra et utvidet Norden kom det samlet 17 deltagere,
også det ny rekord for Valdres
Sommersymfoni.
Det var tre deltagere fra Island, to fra Sverige, åtte fra Danmark, to fra Estland og to fra
Litauen. Forhåpentlig kan prosjektet videreføres til neste år, da
med deltagere også fra Finland

Noen av de utenlandske deltagerne som var med i Norsk Barnesymfoniorkester i 2009. Samlet var det deltagere fra 20 land på årets festival. Foto:

og Latvia.
– Totalt sett er vi fornøyd med
rekrutteringen. Vi har utelukkende rekruttert unge utøvere
fra de nordiske og baltiske landene som tilsvarer nivået på de
beste norske deltakerne i samme
aldersgruppe. Og med årets erfaringer vet vi nå mer om hvordan
vi skal arbeide videre, forklare
Alf Richard Kraggerud.

PLAYING FOR A FUTURE
Også den internasjonale delen
av festivalen var mer omfattende enn noen gang tidligere, med
deltagere fra Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Israel, Kina,
Japan, USA, Peru, Bolivia og SørAfrika.
Deltagerne fra de to sistnevnte landene var med som en del
av prosjektet Playing for a Future, som ble lansert i 2009. De
to fra Bolivia – Julian Mauricio
Morales Rocha, 13, på trompet
og Maria Fernanda Pedraza Landivar, 14, på horn – kunne delta
i Valdres Sommersymfoni takket
være et samarbeid med Strømmestiftelsen som betalte reise og
opphold, mens Playing for a Future sto for kursavgiften.
I Sør-Afrika har Sommersymfonien etablert samarbeid med
Redefine Western Cape Project
i Cape Town. Prosjektet, under
ledelse av Ronnie Saamai, samler barn fra fattige strøk i og ved
byen. Barna får gratis opplæring
på et instrument. Ronnie Saamai (72) som er en av Sør-Afrikas fremste fiolinpedagoger, har
viet sitt liv til å hjelpe barna. I
år deltok han og kollega Angelo
Adams og tre av musikkskolens
elever – Monica Nolizwa Dadase,
19, på fløyte, Tamlin Philander
, 17, på horn, Kaylin Levendal,
13, fiolin – på Valdres Sommer-

Alexander Rybak fylte Valdreshallen på St.Hans. 1400 publikummere på
en konsert. Sammen med Amelie Lied Haga spilte han blant annet Bachs
dobbeltkonsert.
symfoni. Alle var meget fornøyd
med sitt opphold.
– Først ble jeg overrasket over
nivået i orkesteret, men så måtte
vi bare jobbe og til slutt gikk det
veldig bra, sier Monica, som gjerne vil komme tilbake til Norge
for videre musikkstudier.

INSTRUMENTDONASJON
For å få inn penger til Playing
for a Future blir det hvert år valgt
ut en ambassadør som opptrer
gratis mot at inntektene går til
prosjektet.
Først ut som ambassadør var
Alexander Rybak som fylte Valdreshallen St.Hansaften. For
Sommersymfonien ble det nok
en rekord, 1400 publikummere
på én konsert.
Foruten å dekke reise og opphold for årets Playing for a Future-stipendiater, vil inntekter fra
konserten også gjøre det mulig
å sende et lite beløp til undervisning i Sør-Afrika.
Prosjektet har også fått en donasjon av 20 instrumenter, og
ved hjelp av dugnad blant årets
deltagere ble det samlet inn dels
instrumentkasser og buer, dels
penger til å kjøpe kasser og buer

slik at alle instrumentene ble
komplette og de er nå sendt til
Sør-Afrika. Instrumentmaker Urs
Wenk-Wolff bidro til dugnaden
gjennom gratis å overhale alle
gaveinstrumentene.

...OG SÅ VAR DET VÆRET
Gruppen fra Sør-Afrika – der det
er vinter i juni-juli – spurte på
forhånd hvor varmt det ville bli
i Valdres om sommeren.
Svaret ble rundt 15 grader,
omtrent som den sørafrikanske
vinteren. Slik pleier det å være i
Valdres i juni.
Så jentene kom selvfølgelig til
Valdres uten badetøy. Et vanlig
år med regn og kjølige vinder fra
fjellene hadde det ikke vært noe
problem i det hele tatt. For hvor
ofte er det noen som bader uten
å bli blå under Sommersymfonien?
Men årets utgave av Valdres
Sommersymfoni bød på noe helt
annet. I en uke var temperaturen midt på dagen oppe imot 30
grader. De som hadde badetøy
tilbrakte all fritid på badeplassen,
enten i sjøen eller på den gigantiske vanntrampolinen. Snakk
om rekord!
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KONSERTKALENDER
HØST/VINTER 2009/2010
DATO

STED

ORKESTER

Konsertkalenderen er stedet der
orkestrene i NASOL og UNOF gratis kan
annonsere sine konserter. Frist for innsending til neste konsertkalender, som
vil omfatte konserter i mars, april, mai
og juni, er 15. februar 2010.
Send inn melding pr. post, mail eller faks!

PROGRAM

1/11
Asker kirke
Asker symfoniorkester
			
			

Kjell Mørk Karlsen: Requiem (uroppførelse)
Medv.: Asker kammerkor, Asker kirkekor, Vollenkoret.
Dirigent: Kjell Mørk Karlsen.

4-15/11
Teatersalen, Brumunddal
Hedmarken symfoniorkester
			

Franz Lehar: ”Den Glade Enke”.
Dirigent: Kjell Seim.

10/11
Lindemansalen, Oslo
Oslo symfoniorkester
			
			
			

Verk av Sjostakovitsj og Saint-Saens.
Solist: Miriam Helms Ålien, fiolin.
Orgel: Inger-Lise Ulsrud.
Dirigent: Jan Ola Amundsen.

14/11
Lillestrøm kultursenter
Romerike symfoniorkester
			

Charlie Chaplin: ”Sirkuset” – Stumfilm med levende orkestermusikk.
Dirigent: Jan Ola Amundsen

15/11
Chateau Neuf, Oslo
Universitetets symfoniorkester
			
			

Tsjaikovskij-aften.
Solist: Guro Kleven Hagen, fiolin.
Dirigent: Alf Richard Kraggerud.

21/11
Vår Frue Kirke, Trondheim
Sør-Trøndelag Orkesterforening Verk av Beethoven og Per Hjort Albertsen.
			
Dirigent: Tormod Knapp.
28-29/11
Hjertnes, Sandefjord
Vestfold symfoniorkester
			
			
29/11

Skåredalen skole, Haugesund

P. Tsjaikovskij: ”Tornerose”.
Medv.: Ballettskolen i Sandefjord.
Dirigent: Alf Årdal.

Nord-Rogaland Symfoniorkester Familiekonsert med Melvin Tix.

5/12
Kongsberg kirke
Oslo symfoniorkester
			
			

G. F. Händel: Messias.
Medv.: ”Messias-for-alle”-koret + solister.
Dirigent: Arne Hadland.

5-6/12
Ålesund kirke
Ålesund symfoniorkester
			
			

L. van Beethoven: Symfoni nr. 9
Medv.: Solister + lokale kor.
Dirigent: Toomas Kapten.

6/12
Hamar domkirke
Hedmarken symfoniorkester
			
			

Kantater av J. S. Bach.
Medv.: Hamar domkor.
Dirigent: Per-Edvard Hansen.

8/12
Helgerud kirke, Bærum
Oslo symfoniorkester
9/12
Fagerborg kirke, Oslo		
			

G. F. Händel: Messias.
Medv.: Oslo Bach-kor + solister.
Dirigent: Iver Kleive.

16/1
Festiviteten, Haugesund
Nord-Rogaland symfoniorkester
			
			
			
			

Nyttårskonsert / 70 års jubileumskonsert.
Utdrag fra opera, film og musikaler.
Medv.: Mannskoret Vibran og dansere fra Skeisvang vgs.
Solist: Rein Alexander, tenor.
Dirigent: Tore Martinsen.				

17/1
Gjøvikhallen
Gjøvik symfoniorkester
			
			

Nyttårskonsert med unge solister.
Verk av Grieg, Prokofjev, Katsjaturian m.fl.
Dirigent: Geir Tore Larsen.

24/1
Vardåsen kirke, Asker
Asker symfoniorkester
			
			

Verk av Beethoven og Bruch.
Solist: Guro Kleven Hagen, fiolin.
Dirigent: Geir Tore Larsen.

28/1
Ullensaker kulturhus
Romerike symfoniorkester
31/1
Lillestrøm kultursenter		
			

Nyttårskonsert med ”korperler fra operalitteraturen”.
Medv.: Kor og solister fra Romerike folkehøgskole.
Dirigent: Jan Ola Amundsen.

30/1
31/1

Ørland kulturhus
Inderøy kulturhus

Sør-Trøndelag orkesterforening/ Musikk av og med Henning Sommerro.
Nardo Bydelsorkester
Dirigent: Tormod Knapp.

14/2
Lindemansalen, Oslo
Universitetets symfoniorkester
			
			

Verk av Bartok og Saint-Saens.
Solist: Ellen Nisbeth, bratsj.
Dirigenter: Øyvind Bjorå og Kalle Kuusava.
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Juniorsymfonikerne

jakter på
gamle
musikere
De fleste av oss jakter hele tiden på
nye, unge, dyktige og friske medlemmer til orkestrene våre. Juniorsymfonikerne i Oslo jakter nå også på gamle,
avdankede musikere.
Når vi feirer orkesterets 30-årsjubileum i Konserthuset 21. november, er det forhåpentligvis
mange av de gamle medlemmene som dukker opp.
Selv om det er ungdommene med fremtiden foran seg
som skal prege mesteparten av
showet, skal også tidligere medlemmer få sjansen til å vise seg
frem. Det er ikke det at vi mener
de har fremtiden bak seg, men
etter 30 år med Juniorsymfonikerne er det en rekke dyktige
musikere som har tatt steget ut
av orkesteret og inn i en ny til-

værelse som glad amatør eller
dyktig profesjonell musiker. De
vil vi gjerne i kontakt med.
Vi håper at noen av de gamle
medlemmene vil opptre med
korte bevis på hva de kan, enten
som solister eller i kammergrupper. Informasjon om konserten,
hvem dere skal kontakte osv
finner dere på www.juniorsymfonikerne.no og på Facebookgruppen som er opprettet i
forbindelse med jubileumskonserten.
Juniorsymfonikerne stiller på
konserten blant annet med ur-

Standard dirigentkontrakt

I samarbeid med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har Norsk
Musikkråd endelig oppdatert standard dirigentkontrakt, som også
kan benyttes av instruktører. UNOF, NASOL og flere andre organisasjoner får nå en mye lettere standard å forholde seg til, som er til
nytte for alle medlemmene.
UNOF og NASOL har sammen med flere andre organisasjoner i
lang tid hatt en standard dirigentkontrakt, men den har ikke vært
oppdatert siden 1990-tallet. Etter påtrykk fra UNOF har endelig
MFO og Norsk Musikkråd nå laget en felles, oppdatert standard.
Den nye dirigentkontrakten er identisk med den som f.eks. korpsforbundet bruker, og den er basert på samme vilkår som ansatte i de
kommunale kulturskolene har.
Standardavtalen er beregnet til bruk i de tilfellene dirigenten ansettes av orkesteret i et arbeidsforhold. For inngåelse av kontrakt
med dirigenter i selvstendig næring viser vi til særskilt standardkontrakt for slike avtaleforhold.
Standardkontrakten for ansettelse av dirigenter er tuftet på tariffavtalens bestemmelser for musikk- og kulturskoleansatte og består
av følgende deler:
* Forslag til arbeidsavtale for dirigent i virksomhet
* Forslag til arbeidsbeskrivelse for dirigent i virksomhet
* Skjema for beregning av stillingsandel for dirigent
* Veiledning for ansettelse av dirigent
Hjelp og veiledning til utfylling og/eller forhandling i forbindelse med ansettelse av dirigent kan fåes ved henvendelse til UNOF og
NASOL, og du kan også henvende deg direkte til Norsk Musikkråd
og MFO om du har noen spørsmål.
Standard dirigentkontrakt og alle tilhørende dokumenter finnes
på følgende nettadresse:
http://www.musikk.no/musikk/nyhetsarkiv/ansettelse/

oppføring av et nyskrevet verk,
komponert av Sigurd Hole.
Noen av de andre stykkene vi
spiller skal være så enkle at de
gamle medlemmene kan prøve
å henge med!
I komiteen som arrangerer
konserten, sitter dirigent Niklas
Djurle, ex-medlemmene Jorun
Pedersen, Mathilde Blichfeldt
og Astrid Marie Ruud, samt orkesterets styreleder Geir Terje
Ruud.
Vi garanterer tid til sosial
mingling og snakk om gamle
dager i pausen og etter konserten. Finn dine gamle musikkvenner og ta dem med!

Juniorsymfonikernes historie:
Juniorsymfonikerne ble formelt stiftet i 1979, men startet faktisk to år tidligere. Oslo
Konserthus ble høytidelig åpnet den 22. mars 1977, og 28.
mars fulgte nok en åpningskonsert: 90 unge musikere spilte
sammen i byens nye storstue.
Dirigent var filharmonikeren
Asbjørn Lilleslåtten, og repertoaret var Johan Svendsens lille
Polonese i D-dur, samt Polkaen
fra ”Den Solgte Brud” av Friedrich Smetana. Orkesteret var
sammensatt av ungdommer fra
skoleorkestrene i Oslo. Asbjørn

Lilleslåtten forteller i ”Norsk
Musikerblad” nr. 4, april 1977
at han valgte musikk av Johan
Svendsen fordi Svendsen var fra
Vika. Lilleslåtten blir spurt om
han tror det er mulig å etablere
et varig orkester, noe han er
optimistisk til: ”Kan man bare
finne frem til mennesker som
ville stille seg villig til å gå i
gang med slikt arbeide, finnes
det nok av flinke elever som
vil være med.” Og slik ble det,
Juniorsymfonikerne var i gang,
og Asbjørn Lilleslåtten var dirigent frem til 1992.

NSF 10 år!
Jubileumskonsert
Lør 14 nov kl. 18.00
Lindemansalen, Norges musikkhøgskole
Oslo
DAGSPROGRAM for deltakere
Fredag 13 nov kl. 17.30 :

Fellesøvelse i Uranienborg menighetshus.
Øvelsen er en forutsetning for deltakelse på
konserten. Bespisning betales av NSF.
Lørdag 14 nov formiddag: Fri til sightseeing eller bytur
Lørdag 14 nov kl. 18.00:

Konsert
Oppmøte kl. 16.30. Nærmere info
			
			
			
Etter konserten reserverer vi plass på et spisested i
nærheten av konsertstedet.
Bespisning betales av den enkelte.

VELKOMMEN!
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Orkester Norden 2010

UNOF i Mosjøen
Landsstyret i De Unges Orkesterforbund (UNOF) hadde
lagt sitt styremøte i august til
Mosjøen for en solid oppstart
av høstsesongen. Møte med
UNOF Nordland, ordfører,
kultursjef, Toppenkursarrangører var en del av programmet, og i tillegg ble det tid til
et flott bilde.
Bildet er tatt av Franziska
Wika, og viser fra venstre:
daglig leder Terje Winther,
nestleder Kjersti Nilsen fra
Rogaland, styreleder Christine Aasland fra Rogaland, varamedlem Carl Ninian Wika
fra Nordland, varamedlem
Ivar Yrke fra Trøndelag, varamedlem Johannes Sunde fra
Oslo, styremedlem Airin Le-

1.-18. August

Orkesterkurs, kammermusikk og diverse
workshops i Kristiansand
NORDISK TURNÈ

vang fra Nordland, organisasjonskonsulent Lotte Gordon,
og styremedlem Sindre Lyslo
fra Rogaland sittende helt til

høyre. Eivind Sandgrind fra
Hordaland var ikke til stede da
bildet ble tatt.

Program:
Jean Sibelius: En Saga
Maurice Ravel: Shéhérazade
Bela Bartok: Concerto for Orchestra
Solist: Charlotte Hellekant
Charlotte
Dirigent: Rolf Gupta
Hellekant
Instruktører: Erik Heide, Arne Jørgen Øian,
Svava Bernhardsdottir, Eeva Rysä, Björn Nyman,
Per Kristian Svensen, Eirik Raude – med flere!
Elektronisk søknadsskjema åpent
1.nov 2009 - 15.jan 2010
Obligatorisk prøvespill arrangeres i løpet av de to
første helgene i februar på musikkhøyskolene i
Göteborg, Helsinki, København, Oslo, Reykjavik
og Stockholm. Søknadskjema, audition repertoar
og mer informasjon om Orkester Norden:
Rolf Gupta
www.orkesternorden.com

ÅLESUND ORKESTERSKOLE

Tekst: av Olaug Strand Brunstad
Mandag 3. august ble Ålesund
Orkesterskole arrangert for 14.
gang på Borgund folkehøgskole i
Ålesund kommune. Orkesterskolen hadde i år hele 100 deltakere,
og flere på venteliste. Siden Borgund folkehøgskole ikke hadde
mer overnattingskapasitet enn
90, måtte de yngste fra Ålesund
bo hjemme. Vi kan ikke se vekk
i fra at dette skyldes den interessen som vår instruktør, Alexander Rybak, for tredje år på rad
har skapt for strykeinstrumentet.
Vi er kjempeglade for at Alexander ville stille som instruktør i år
igjen, og han har allerede sagt ja
til å stille opp neste år.
Kunstnerisk leder Rune Bergmann og 11 andre særs dyktige
instruktører skapte et engasjement og en entusiasme uten sidestykke og har gitt kurset et høyt
kunstnerisk nivå. Stig Nilsson

(konsertmester i Oslo-Filharmonien i 31 år), Povilas Syrrist-Gelgota fra samme orkester, Ai-Ling
Chiu og Torunn Stavseng ga de
unge verdifull instruksjon i tillegg
til små konserter.
De 100 deltakerne i alderen 9
– 19 år var delt inn i tre grupper;
en juniorgruppe med ca 30 barn,
et ungdomsorkester med 55 deltakere og et kammerorkester med ca
15 – 20 deltakere under ledelse av
Stig Nilsson. Det ble spilt og øvet
fra morgen til kveld, og i tillegg
var også vår aktivitetsleder gjennom flere år på plass og sørget for
lek og allsidig trening spesielt for
de yngste.
Deltakerne kom fra Ålesund
og kommunene rundt. Molde stilte med mange dyktige strykere, ca
10 kom fra et nytt spillemiljø i
Herøy, like mange fra Nordfjordeid som også stilte med operasjef Kari Standal Pavelich som
instruktør, og et ungt talent som

framførte et vakkert solonummer under huskonserten onsdag
og som vi sikkert kommer til å
høre mer til.
Under årets huskonsert, med
250 tilhørere på Borgund folkehøgskole, spilte de forskjellige orkestrene, instruktørkvartetten og
Alexander. I tillegg stilte 100 strykere opp samme dag i konsertsalen og spilte Fairytale med Alexander Rybak. TV 2 kom på besøk
og sendte innslaget på nyhetene
kl. 21.00. Litt mer oppstyr enn det
vi er vant til og litt uvant for oss,
men med den interessen for strykeinstrumentet som det har skapt
synes vi det er flott!
Lørdag 8. august var det avslutningskonsert – Grande Finale – i Fagerlihallen i Ålesund
med rundt 800 tilhørere til stede.
Ungdoms- og kammerorkesteret
fremførte Haydn sin symfoni nr.
85 (La Reine) og i følge Sunnmørsposten leverte orkesteret

friske symfoniske klanger og stort
engasjement. Sammen med Intermezzo fra operaen ”Cavaleria
Rusticana” stod disse stykkene for
konsertens store positive opplevelse. Terninglast 5!
Konserten var særdeles vellykket takket være en særs dyk-

tig kunstnerisk leder, Rune
Bergmann, som sørget for gjennomføring, alle detaljer, kreativitet og kvalitet. Og når 110
strykere sammen med Ålesund
Spelemannslag spilte Fairytale
sammen med Alexander Rybak var det jubelstemning.

