Ja, vi elsker
– nytt arrangement med stemmer også for ferske musikanter
På 17. mai er dagen korpsene virkelig får sjansen til å vise seg frem.
Og selv om det i år ligger an til å bli digital 17. mai-feiring flere steder
i landet, vil NMF likevel bidra til at alle musikantene skal låte best
mulig når nasjonalsangen spilles.
Arrangør David Hveem har laget et nytt arrangement som er tilgjengelig for alle
korps. Her finner du stemmer for alle instrument, til både janitsjar og brassband,
og tre aspirantstemmer.
I dette arrangementet finnes stemmer som skal være mulig å mestre for
musikanter fra første spilleår og oppover. Det er også laget egne arrangement for
aspiranter og juniorer som kan kombineres med de andre arrangementene.

Her finner du partitur for Janitsjar-versjonen og Aspirant- og junior-versjonen i kombinasjon
Her finner du partitur til Brassband-versjonen og Aspirant- og junior-versjonen i kombinasjon

Det er også laget melodistemmer til alle. Disse kan benyttes ved behov i korpset
eller musikanten har et ønske om å lære hele melodien i tillegg til stemmen sin.
Det finnes tre aspirantstemmer. Velg den stemmen som passer best for den enkelte
musikant
Last ned noter til Ja, vi elsker:
Aspirant/junior, janitsjar
Janitsjar
Aspirant/junior, brassband
Brassband
Melodistemmer for alle instrumenter

Hva gjør drillere under «Ja, vi elsker»?
Mens «Ja, vi elsker» spilles, skal drillerne stå i salutt.
Det er og fint å synge med. Her finner du sangteksten.

Om David Hveem
Arrangøren David Hveem er en allsidig musiker på flere instrumenter som evner å
jobbe innenfor ulike sjangre med arrangering, komposisjon og ensembleledelse.
Han har hatt stort fokus på å legge til rette for mestring for alle musikanter og at
det skal klinge godt.
Om «Ja, vi elsker»
«Ja, vi elsker» ble skrevet i 1859 av Bjørnstjerne Bjørnson og tonesatt av Rikard
Nordraak fire år senere. I 2019 vedtok Stortinget enstemmig å anerkjenne «Ja, vi
elsker» som Norges nasjonalsang. «Ja, vi elsker» ble sunget på Eidsvoll Plass 17.
mai i 1864 for å feire 50 års jubileet for Grunnloven.

