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Norges Musikkorps Forbund (NMF) er stolt 
over å kunne ønske velkommen til jubileums-

konsert i Den Norske Opera & Ballett! I kveld byr  
vi på en buffet av det ypperste fra de profesjo- 
nelle rekker, og Norges mestvinnende korps blant  
janitsjarkorpsene. Desserten er en overraskelse.
 
I år er NMF 100 år og Forsvarets musikk er 200 
år. Vi har et utstrakt samarbeid og synes det er 
fantastisk å kunne invitere til en konsert, der 
Forsvarets Stabsmusikkorps ivaretar første  
avdeling, mens Lillestrøm Musikkorps står for 
det musikalske etter pausen.
 
Vår høye beskytter, Hans Kongelige Høyhet  
Kronprins Haakon, er til stede på kveldens  
konsert. Han har uttalt i møte med oss at han  
antakelig er den som hører flest musikkorps i  
løpet av et år.

I kveld får han anledning til å nyte topp  
kvalitet og oppleve at våre verdier inkluderende,  
inspirerende og engasjert er høyst levende og  
aktuelle.
 
Som president i NMF er det en ære å være  
vertskap for kveldens konsert, nyt den til fulle!

RITA HIRSUM LYSTAD 
PRESIDENT

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

PRESIDENTEN
MUSIKKORPSENES ÅR  2018
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Torstein Aagaard-Nilsen, Dirty Dancing
 
Geirr Tveitt, Sinfonietta di Soffiatori  
1. sats, Forspill til høsten, 4. sats, Fjellglede,  3. sats, Tragisk fanfare
 
Anders Koppel, instr. Stig Nordhagen  
Konsert for marimba og orkester nr. 1. 
Adagio – Allegro  
solist - Sigvald Ulstein Fersum, marimba
 
Edvard Grieg, arr. Helge Lilletvedt, Ved Rondane    
solist - Herborg Kråkevik, sang
 
Egil Hovland, Fanfare og Koral
 
Pause 

Stephen Melillo, Goodspeed  
 
Eric Whitacre, October  
solist - Oline Storlykken Juul, drill

Ernesto Lecuona, arr. Øyvind Westby,  Malagueña 
solist - Ole Edvard Antonsen, trompet

Bill Whelan, arr. Gert Buitenhuis, Riverdance

Ole Edvard Antonsen, Vidda 
solist - Ole Edvard  Antonsen, trompet

Ottorino Respighi, Pines of Rome  
4. sats, Pines of the Appian Way 
 
Tale ved NMFs president Rita Hirsum Lystad
 
Trad. Sør-Afrika,  arr. Odd-Erik Nordberg, Izika Zumba 
koreografi -Thulani Maluleka

Trad. Sør-Afrika, arr. PULSE 2015/16, Ziyawa 

PULSE 2017/18, PULSE Rhythmic 
koreografi - Beret Stølen og Thulani Maluleka
 

Johannes Hanssen, Valdresmarsj, tekst Edvard Hoem, 
solist - Herborg Kråkevik, akkompagnatør - Tove Kragset  

Lillestrøm Musikkorps og Skedsmo Drill
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Lillestrøm Musikkorps har ca. 70 aktive medlemmer og har 
i mange år hatt en stor, stabil og dyktig besetning. Dette har 
vært en viktig årsak til at korpset har holdt et svært høyt nivå 
de siste 25 årene. Fokus på god klang, intonasjon, frasering 
og musisering kjennetegner korpsets spillestil, og repertoar 
som fremhever disse kvalitetene blir helst valgt. 

Lillestrøm Musikkorps spiller musikk i alle sjangere og  
tilbyr et bredt spekter av konserter og konsepter som f.eks. 

barnekonserter, operakonserter, fremføring av orkester- 
verk, storband- og populærmusikk, samt akkompagnering 
av artister. Korpsets årlige deltagelse i NM janitsjar har 
resultert i intet mindre enn 13 NM-titler og fire konge- 
pokaler. Korpset har også gjort det meget bra i flere andre  
konkurranser, og er det mestvinnende korpset i Norge. 

Trond S. Myhre startet som klarinettist i Lillestrøm  
Musikkorps i 1984. I en årrekke var han en viktig  
musiker i korpset. Han har 5-årig utdannelse fra Østlandets  
Musikkonservatorium med klarinett som hovedinstrument 
og har vært ansatt som klarinettist i Forsvarets stabs- 
musikkorps siden 1996. Trond er ansatt som musikalsk leder  
i  Lillestrøm Musikkorps, og har fra 2003 blant annet ledet  
korpset fram til 7 NM-seiere. I 2012 mottok han prisen som  
årets dirigent fra NMF Øst.

Trond har en stor del av æren for at Lillestrøm Musikkorps 
har opprettholdt posisjonen som et av Norges beste korps 

over så lang tid. Han er meget dyktig musikalsk, og har en 
unik evne til å innstudere musikken slik at lytterne skal få den  
beste opplevelsen. At han kjenner flesteparten av medlem-
mene svært godt gjennom sin lange fartstid i korpset, både 
som musiker og dirigent, gjør også sitt til at korpsets samar-
beid med Trond er en suksess.
 

Forsvarets stabsmusikkorps er Norges største profesjon- 
nelle blåseorkester. Korpset ble etablert 1.1.1818 og har  
siden vært Forsvarets viktigste representasjons- 
orkester med jevnlige oppdrag for Kongehuset, Stortinget,  
Regjeringen og Forsvaret. Ved siden av offisielle oppdrag 
i inn- og utland har korpset også en utstrakt konsertvirk- 
somhet på Østlandet. Korpset deltar på internasjonale  
militærmusikkfestivaler og tattoer. Repertoaret strekker 
seg fra det klassiske blåserepertoaret til dagens populær- 
musikk. Korpset bestiller og fremfører også verk fra etablerte 
og kommende komponister og spiller inn både ny og eldre 
musikk for blåsere og janitsjarkorps. Slik bidrar korpset 
til utviklingen og vedlikeholdet av blåserepertoaret både  
nasjonalt og internasjonalt.  

Andreas Hanson, tiltrådde stillingen som musikkdirektør for 
Forsvarets stabsmusikkorps 1. april 2014. Hanson studerte 
trompet og direksjon ved Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm. Han har også studert direksjon i Storbritannia under 
Sir Andrew Davis, med praksis ved The Royal Opera, Covent 
Garden. Han har vært student hos Carlo Maria Giulini i Milano.

Hanson har ledet produksjoner ved Kungliga Operan og 
Folkoperan i Stockholm. Hans store engasjement for  

moderne musikk har resultert i 60 svenske og internasjonale 
urfremfremførelser. Han var kunstnerisk leder for Marinens 
Musikkår 1998-2010, og underviste i direksjon ved Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm 1996-2008.

FORSVARETS STABSMUSIKKORPS
MUSIKKORPSENES ÅR  2018

LILLESTRØM MUSIKKORPS



Herborg Kråkevik, artist og skuespiller, har en allsidig  
karriere. Hun har flere  albumutgivelser, men den største 
salgssuksessen ”Kråkeviks Songbok” kom i år 2000. Hun ble 
Årets Spellemann for dette albumet.  Hun har hatt mange 
store hovedroller på teater og i film. Senest som rollen  
Kristin i ”Kristin Lavransdatter ” på Den Nationale Scene, 
og  Hanna Glawari i ”Den Glade Enke” på Oslo Nye Teater.  

Herborg  har også hatt stor suksess med egne forestillinger.  
Sist ”Skram vs Kråkevik” på Den Nationale Scene som var 

en bestilling fra Festspillene i Bergen og  ”Kjære landsmenn” 
på Det Norske Teater. Gjennom hele hennes karriere har hun  
arbeidet  som programleder og aktør i NRK. Hun har blant 
annet ledet Spellemannsprisen i 1998, Kongeparets 75-års 
gallaforestilling i Operaen i 2012 og den store folkestyre- 
festen utenfor Stortinget i 2014. 

Ole Edvard Antonsen er en kjent trompetist, musiker og  
dirigent for de fleste. Han har tidligere vært ansatt i Oslo 
filharmoniske orkester, men arbeider nå som frilans- 
musiker. Han er internasjonalt anerkjent, og opptrer ofte 
som trompetsolist. Antonsen behersker et vidt spekter av  
sjangere og spiller musikk innen klassisk sjanger, kammer-
musikk, barokk, jazz og mer poprettet musikk. Han har gitt 
ut en rekke plater innen forskjellige sjangere og deltatt som 
solist på flere utgivelser med et mangfold av artister. For  
platen ”Tour De Force” vant han Spellemannprisen i 1992. 
Albumet har solgt over 140.000 eksemplarer i Norge.  
I 2007 ble Antonsen utnevnt til kommandør av St. Olavs  
Orden.

Sigvald Ulstein Fersum startet å spille kornett i Hellen Skoles  
Musikkorps da han var 8 år og slagverk ved Bergen Kultur- 
skole da han var 11 år med Rolf Seldal som lærer. Han  
fortsatte med slagverk på musikklinjen ved Langhaugen 
VGS hvor han fikk Manuel Hofstätter som lærer. Sigvald 
ble i 2014 tatt opp på Griegakademiets unge talenter.  

I 2016 ble Sigvald kåret til årets musiker i superfinalen på 
Ungdommens Musikkmesterskap. Videre tok han et års- 

studium på Griegakademiet med Peter Kates og Håkon 
Kartveit som lærere. For tiden studerer Sigvald slagverk 
på Musikhögskolan i Malmö med Lennart Gruvstedt som  
faglærer.
 
Oline Storlykken Juul er fra Ålesund og driller for Spjelkavik 
Drillklubb. Hun er en av de fremste junior utøverne i Norge og 
har vært en del av det Norske landslaget de siste årene. 

Olines spesialitet er hennes lyriske utrykk med nydelige  
bevegelser som fanger publikum. Ida Kleiven Wågsholm 

er koreograf for kveldens fremførelse.

SIGVALD FERSUM
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FeriePULSE
Musikantene er i alderen 8-16 år, og kommer fra:
Ammerud Skoles Musikkorps, Bjølsen Skoles Musikkorps, 
Bøler og Nøklevann Musikkorps, Furuset Skoles Musikkorps, 
Grünerløkka Skoles Musikkorps, Holmliaskolenes Musikk- 
korps, Huseby Skoles Musikkorps, Karlsrud Skoles Musikk- 
korps, Lakkegata Skoles Musikkorps, Lilleborg Skoles  
Musikkorps, Møllergata Skoles Musikkorps, Nordpolen  
Skoles Musikkorps, Oppsal Skoles Musikkorps og Sagene  
Skoles Musikkorps. I tillegg deltar pedagoger og ungdoms- 
praktikanter fra FeriePULSE i Oslo og Bergen.
 

FeriePULSE er et lavterskeltilbud, der musikk fra 
Sør-Afrika og Norge fyller det musikalske innholdet.  

Tilbudet retter seg mot alle barn og unge, uavhengig av om 
man har korpsbakgrunn eller ei. Deltakere kommer bl.a fra 
skole- og drillkorps, skoler, fritidsklubber og «En god nabo»  
(Redd Barna). 

Prosjektet ønsker å bidra til at deltakerne har en positiv 
ferieopplevelse der de opplever mestring, tilhørighet og 

trivsel, får nye venner og deltar i nye musikalske uttrykk. 
Prosjektet er finansiert av Kavlifondet, BUFDIR og Freds- 
korpset. FeriePULSE arrangeres i Oslo, Molde og Bergen.
 

Foto:  VIdar Alvik

Skedsmo Drill er en av landets beste korpsdrilltropper.  
Drillerne er fordelt på aspirantdrill, juniordrill og hoveddrill,  
etter alder og ferdighet. 

Flere av troppene har vunnet norgesmesterskap, og 
de har deltatt i flere europamesterskap. I 2016 fikk  

Skedsmo Drill 1. plass i EM Majorettes Parade Corps.  Drillere 
fra Skedsmo Drill gjorde også flotte prestasjoner under VM 
drill på Lillehammer i påsken.

DRILLERE FRA  
SKEDSMO DRILL UNDER  

VM DRILL  2018



VELKOMMEN 
TIL  
LANDS- 
FESTIVALEN 
I BERGEN 

28. JUNI - 1. JULI 
MUSIKKOR P SE NE S ÅR  2018

LANDSFESTIVALEN
MUSIKKORPSENES ÅR  2018

Produsent: 
Eventfabrikken

Arrangør: 
Norges Musikkorps Forbund


