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«Stryk og Blås i Maihaugen» 
 

 

 

Om konserten: 

 

Vi har laget en spennende sammenstilling av strykere og blåsere. 

Strykerne i Lillehammer kulturskole og i Lillehammer  

Symfoniorkester har seminar som leder fram mot denne konserten.  

Til sammen omkring 60 strykere i alderen 7 år til over 80 år.  

Dirigent er fiolinisten Geir Inge Lotsberg, som vi også får høre  

som solist. I tillegg har vi unge solister fra Lillehammer,  

bl.a. Mons Michael Thommessen, Sander Tingstad på fiolin 

 

Hedmark/Oppland Regionkorps (HOKK) har sitt vinterseminar  

denne helgen med 80 unge musikere fra innlandet. 

 Ledes av Morten Fagerjord. 

På konserten blir det to avdelinger, samt Finlandia av Sibelius som  

fellesnummer. 

 

Lillehammer kulturskole samarbeider med Lillehammer 

Symfoniorkester, Dextra Musica og Hedmark/Oppland Regionkorps (HOKK) 

 

 

 



 

Program 

 

To lette stykker      Tormod Tvete Vik 

Strykeseminarorkester 1 

 

Vals fra Flaggermusen    Johan Strauss arr.: Isaac 

På Cuba, på Cuba      Truls Waagø 

Strykeseminarorkester 2 

 

Simple Symphony      Benjamin Britten 

Konsert i D-dur  

for tre fioliner og orkester    Johan Sebastian Bach 

Lillehammer symfoniorkester, solister: Mons Michael Thommessen, Sander 

Tingstad, Geir Inge Lotsberg 

 

Solo fiolin 

Geir Inge Lotsberg 

 

Finlandia        Jean Sibelius 

Fellesnummer 

 

The Olympic Spirit     John Williams  

Arabian Dances       Brian Balmages 

Sigma         Rolf Løvland 

Gopak         Modest Mussorgsky  

Windows of the World    Peter Graham 

 Hedmark-Oppland Regionkorps 

 



 

 

 

Mons Michael Thommesen. 

Mons Michael kommer fra Lillehammer og begynte å 

spille fiolin på Lillehammer kulturskole. Han er utdannet 

fra Norges Musikkhøgskole, Universität Mozarteum 

Salzburg og Barratt Due musikkinstitutt, hvor han for ti-

den studerer med Stephan Barratt-Due. Mons Michael 

har mottatt flere utmerkelser, hvoriblant Norsk Tipping 

og Norsk Kulturskoleråds "Drømmestipendet", Rikskon-

sertenes og Arve Tellefsens “Arvefølgeprisen” 

og DNBnor Innlandets kulturpris. Mons Michael spiller 

på en fiolin laget av Francis Kuttner 2010 utlånt av Dex-

tra Musica.  

 

 

 

 

 

 

Sander Tingstad 

Sander kommer fra Lillehammer, og begynte å spille fiolin 

ved Lillehammer kulturskole da han var 7. Han har 

bachelor i utøvende klassisk fiolin fra Norges Musikkhøg-

skole, hvor han nå går mastergradsstudiet i utøving hos 

professor Morten Carlsen. Han er en allsidig musiker som 

har mottatt utmerkelser innen flere sjangre, deriblant Riks-

konsertenes og Arve Tellefsens «Arvefølgepris»,  

Lillehammer Kommunes Kulturstipend, og 1. pris i juniorklassen under  

landskappleiken i folkemusikk.  

Fra våren 2013 vikarierer han i Kringkastingsorkesteret 



 

 

 

Geir Inge Lotsberg 

Geir Inge Lotsberg er også i år instruktør og diri-

gent på Strykeseminaret. Lotsberg er profilert fioli-

nist som solist, kammermusiker og orkesterleder. 

Han har gjort en rekke plateinnspillinger som solist 

og med Oslo strykekvartett 

(Spellemannsprisvinner 2013), han har vært kon-

sertmester både i Bergen filharmoniske orkester og Den Norske Operas orkes-

ter. Lillehammer symfoniorkester har hatt gleden av å samarbeide med Lots-

berg flere ganger de siste årene. Lotsberg spiller på en Guarnerius-fiolin fra 

1703,  

utlånt av Dextra Musica.   

Mer om Geir Inge Lotsberg se: http://www.lotsberg.no/ 

 

 

 

 

Morten Fagerjord 

Morten Fagerjord er dirigent for HOKK sesongen 

2015/2016. Til daglig jobber Morten som frilands di-

rigent, og har hovedsakelig amartørkorps som sitt ar-

beidsfelt. Dirigent på fulltid har han vært siden 2005, 

etter endt utdannelse. Etter å ha vært musikalsk leder 

for en god del amatørkorps i Hedmark og Oppland, 

har han de siste årene valgt å konsentrere meg mest 

om oppdrag som frilanser. 

 

 



 

 

 

Lillehammer kulturskole 

Lillehammer kulturskole har omkring 75 elever å strykeinstrumenter i alderen 4

-19år, fra nybegynnere til viderekomne elever. Kulturskolen har i mange år hatt 

seminar for sine strykeelever i samarbeid med Lillehammer symfoniorkester, og 

dette er til stor inspirasjon for elevene. Samarbeid med Dextra Musica har gjort 

det mulig og bruke en av landets fremste fiolinister, Geir Inge Lotsberg som 

kunstnerisk leder. På strykeseminaret vil omkring  50 av elevene delta.  

 

 

Lillehammer Symfoniorkester 

Lillehammer Symfoniorkester er et orkester med en god blanding av profesjo-

nelle musikere og  amatører, og også en del av de eldste elevene fra Lilleham-

mer Kulturskole. Orkesteret har hovedsete på Lillehammer, med musikanter fra 

lillehammerregionen, midt-Gudbrandsdalen og Mjøstraktene. 

 

 

Hedmark/Oppland Regionkorps  (HOKK) 

Hedmark/Oppland Regionkorps er et tilbud for medlemmene i NMF Hedmark/

Oppland, og er en flott mulighet for korpsmusikanter som ønsker en ekstra ut-

fordring. Korpset ønsker å motivere til videre musikalsk utvikling og fortsatt 

medlemskap i de lokale korpsene. Korpset har tre helgesamlinger i året på for-

skjellige steder i regionen. Hver samling avsluttes med en konsert. Regionkorp-

set  ønsker å holde et høyt musikalsk nivå og det kreves av medlemmene at de 

både stiller lojalt opp på alle samlinger i løpet en sesong, og at de møter godt 

forberedt. 

 


