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Ålesund Symfoniorkester ble stiftet i  
1945 og har i sitt snart 75-årige virke 

fått samarbeide med noen av de beste 
musikalske kreftene som finnes i Norge. Vi 
ønsker å være et kraftsenter i kulturlivet på 
Nordvestlandet og har som formål å frem-
føre et bredt spekter av musikk på et høyt 
kunstnerisk nivå. Ved å aktivt gå inn for å 
utfylle vår samfunnsaktuelle oppgave som 
formidler av kunst og kulturhistorie i  
regionen, vil vi være med å bidra til å 
fremme, aktualisere og utvikle den  
allmenne interessen for musikk både  
regionalt og nasjonalt. 

Ålesund Symfoniorkester er medlem av 
Norske Symfoniorkestres Landsforbund 
NASOL, og Møre og Romsdal Musikkråd. 

Årsprogrammet du nå holder i hånden  
inneholder det viktigste om årets kon-
serter, men langt i fra alt. På nettsidene 
våre kan du lese mer om konsertene, 
komponistene, musikerne og historien bak 
verkene vi spiller. På Facebook og Insta-
gram, legger vi regelmessig ut bilder av 
det vi holder på med, i tillegg til at alle 
våre konserter blir publisert der. 

Det er mulig å kjøpe billetter til våre  
konserter via kulturialesund.no 
så hvis du ønsker å være ute i god  
tid og sikre deg gode plasser, kan  
det være lurt å bestille på forhånd. 

Ålesund Symfoniorkester ønsker alle et 
godt musikkår!

Ålesund symfoniorkester 
Postboks 189
6001 Ålesund

Ålesund Symfoniorkester på nett: aaso.no
facebook.com/alesundsymfoniorkester
instagram.com/alesund_symfoniorkester/

ÅLESUND
SYMFONIORKESTER OM OSS

Kjære
PUBLIKUM

Det er en stor glede å få presentere 
seks nye produksjoner i 2019. Det 

har blitt lagt ned en god del arbeid for 
å få til et variert og publikumskjært 
program og vi håper at det står til 
forventningene. 

Våren 2018 ble det valgt inn et helt 
nytt styre i Ålesund Symfoniorkester. 
Styret har siden den gang blant annet 
jobbet med å få økt synligheten til 
orkesteret, både i sosiale medier og 
media generelt. Det er svært viktig 
for orkesteret at folk vet at vi finnes 
slik at flest mulige publikummere får 
muligheten til å få høre all den flotte 
musikken vi ønsker å formidle! 

For de av dere som er på Facebook 
og Instagram; følg oss for å få med 
dere små og store nyheter og even-
ter som vi ellers ikke når ut med i 
avisene. I november/desember 2018 
var vi blant annet presentert som 
«månedens attraksjon» i det euro-
peiske reisemagasinet Scandinavian 
Magazine som blir distribuert på alle 
nordiske og skandinaviske flyvninger 
og flyplasser. Vi jobber også konti- 
nuerlig med å søke midler for å kunne 
fortsette med å tilby gode produk- 
sjoner for publikummet vårt. 

I oktober 2018 møtte Ålesund Sym-
foniorkester kulturminister Trine 
Skei Grande. I dette møtet tok vi 
til orde for en kulturelt bærekraftig 
fremtid hvor profesjonelle musikere 
og amatørmusikere i regionen får 
muligheten til å utfolde seg og utvikle 

seg i fellesskap med hverandre. Det 
frivillige og profesjonelle kulturlivet er 
gjensidig avhengig av hverandre og 
trenger mer støtte og oppmerksom-
het enn noen gang. Vi håper at møtet 
med kulturministeren og videre arbeid 
med denne saken bærer frukter. 

Når det er sagt er vi svært takknem-
lige for støtten fra tilskuddspart-
nerene våre Møre og Romsdal  
Fylkeskommune, Ålesund Kommune 
og Stiftelsen Kjell Holm. 

“Vi er svært takknemmlige  
for støtten vi får”

Astrid Josefine Eide
Leder - Ålesund Symfoniorkester
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Vi setter også stor pris på støtten fra 
alle sponsorene våre som er presen-
tert i dette årsprogrammet. Vi vil 
gjerne fremheve hovedsponsorene 
våre Jangaard Export, Sparebanken 
Møre og ikke minst alle våre venner 
i Ålesund Symfoniorkesters Venne-
forening. Sitter du og leser dette og 
lurer på hvordan du kan bidra for å 
bevare Ålesund Symfoniorkester kan 
et medlemsskap i venneforeningen 
være midt i blinken. 

Vi starter det nye året med å invitere 
dere til filmfest med høy nostalgi- 
faktor og flere musikalske overras- 
kelser! Vi gleder oss over å ha solist Eli 

Kristin Hansveen sammen med  
oss for å kaste ekstra glans over  
Nyttårskonsertene 2019. 

Litt lenger inn på nyåret toner vi oss 
inn på en mer klassisk symfonikonsert 
med blant annet musikk fra Dvoráks 
livsglade symfoni nummer 8; en 
symfoni der dere kan høre 
selve naturen blomstre og 
de folkelige elementene 
fra komponistens elskede 
Böhmen inngår som et ytterst sjarm-
fullt komplement. I denne konsert-
en har vi i tillegg æren av å ha den 
dyktige og fremadstormende cellisten 
Birgitta Elisa Oftestad som solist. 

Sammen med henne ser vi frem til å 
presentere Edvard Elgars cellokonsert 
i e-moll som i år har sitt 100-års- 
jubileum. 

For å feire nasjonaldagen i 2019 
sammen med dere har vi valgt å slå 
på den berømte stortromma; vi setter 

opp Edvard Griegs 
(1843-1907) scene-
musikk til skuespillet 
om Peer Gynt av 

forfatteren Henrik Ibsen (1828-1906). 
Her har vi fått med oss et mangfold 
av lokale aktører bestående av både 
profesjonelle og amatører; kosty-
medesign, kor, dansere, solister og 

skuespillere. Dette vil vi ikke at dere 
skal gå glipp av - derfor har vi valgt 
å sette opp to forestillinger av denne 
konserten. 

I andre halvdel av 2019 står tre nye 
produksjoner for tur; først ut er del 
fire av «Klangen av Sunnmøre»-serien 
vår, hvor vi presenterer ulike verk av 
komponisten Marius Moaritz Ulfrstad 
(1890-1968) fra Ellingsøya. I denne 
konserten får vi høre komponistens 
tolkning av selveste Sunnmørshavet 
og blant annet stifte bekjentskap 
med Karol Szymanovskys (1882-1937) 
fiolinkonsert nummer 2. Ålesund  
Symfoniorkester har gleden av  

fremføre denne sammen med den 
kreative, allsidige og dynamiske  
fiolinisten Emily Davies. 

Høstens andre konsert er viet til unge 
talenter i distriktet – med konsert-
en Unge Solister ønsker vi å løfte 
frem dyktige og fremadstormende 
musikkelever og –studenter. Dette er 
det bare å glede seg til! Vi avslutter 
2019-sesongen med adventskonsert 
i Ålesund Kirke. Her skal dere får 
høre Felix Mendelssohns (1809-1847) 
nydelige symfoni nummer 2. Denne 
symfoni-kantaten har fått tilnavnet 
«Lobgesang» og vil være en vakker 

musikalsk måte å gå inn i advents- 
tiden på. 

I 2020 har Ålesund Symfoniorkester 
sitt 75-årsjuileum og vi jobber nå 
med å sette sammen en et storslått 
program for jubileumssesongen. 
Frem mot dette gleder vi oss over 
samarbeidet med dyktige dirigenter, 
instruktører, kor og solister og ønsker 
publikum hjertelig velkommen til alle 
konsertene våre i 2019. 

Musikalsk hilsen fra

Astrid Josefine Eide 
Leder Ålesund Symfoniorkester. 

“Dette vil vi ikke at dere  
skal gå glipp av”



7

Ove Kvangarsnes
Ai-Ling Chiu
Lene Vadseth Larsgård
Arne Giske
Helene Hanken
Marte Aasen Hansen
Knut Johan Nedrelid
Ranveig Weibust Heltne
Solveig Bjørneset
Ingrid Muriaas-Iversen
Ingrid Prytz Berset
Bente Bruijn
Beathe Hjelle Bjørstad
Eline Hjelle Bjørstad
Vetle Tronstad Brekke
Emma Olin Holmberg
Malin Emilie Djupvik Aakvik
Åshild Dyrseth
Frøydis Moe Smith
Dorthe Klokk
Maria Tømmerdal Rennan 
Åshild D. Stave

Styret i Ålesund Symfoniorkester består av:
Astrid Josefine Eide – leder
Thomas Evang – nestleder
Randi Alnes – sekretær
Kai Erik Hoff – kasserer
Helene Daae-Qvale Holmemo – styremedlem
Odin Holtlien Blø – styremedlem
Sylvia Baier Evensen – daglig leder 

Notearkivar og medhjelper
Solveig Bjørneset
Kjetil Halsen

Musikkutvalget
Samuel Skrede
Tor Haram
Torgeir Sandøy
Lars-Thomas Holm

Linda Bønes
Randi Johanne Sætre
Siebe van Albada
Odin Holtlien Blø
Sara Baier Evensen 
Kai Erik Hoff
Helene Holmemo

Tor Andreas Dyrseth
Solfrid Dale Blindheim
Arnfinn Blindheim

Bente Dyrhaug
Karoline Blengsli

Torgeir Sandøy

Samuel Skrede
Gry Prytz Berset
Michelle Bjørge
Sylvia Baier Evensen
Tor Tømmerdal
Thor Åge Evensen
Astrid Josefine Eide
Gerd Nordhus
Welie Schaatun

Tore Kleive
Randi Lange Alnes
Carina Skorpen

Per Slyngstadli

ledig

Miki Campins
Maria Holstad
Sho Horie
Ole Leinebø
Bendik Langlo
Harald Haram
Ingrid Aasen

Halvard Aarønes
Matias Nesje
Anny Haram

Sho Horie

Fiolin StyretBratsj Kontrabass Fagott Basstrombone

Cello

Fløyte

Per Arnt Olsen 
Bjørn Siem

Trombone

Tuba

Obo

Tor Haram
Egil Alnes
Hans Tomren
Thomas Evang

Horn

Slagverk

Klarinett

Kjetil Halsen
Anne Nøstdal
Arne Styve

Trompet

Piano/Celesta

ÅLESUND
SYMFONIORKESTER
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Dirigenter
2019

Lars-Thomas Holm har vært 
kunstnerisk leder for Ålesund Symfo-
niorkester siden januar 2016. Vi har 
gleden av meddele at engasjementet 
er forlenget frem til 2021. 
 
Etter å ha vunnet den Norske  
Dirigentkonkurranse i 2010, har Holm 
målrettet bygget sin karriere på 
podiene til nordiske og internasjon-
ale orkestre og jobbet tett med noen 
av vår tids fremtredende dirigenter. 
Han var assistentdirigent for Bergen 
Filharmoniske Orkester i hele tre år, 
hvilket gjør han til den lengst sittende 
i denne posisjonen siden stillingen ble 
opprettet i 2001. I desember 2018  
debuterte han som gjestedirigent 
med Oslo Filharmoniske Orkester, og 
ble umiddelbart reengasjert for seks 
nye konserter i påfølgende sesong.

Lars-Thomas er en etterspurt frilans-
dirigent og har blant annet jobbet 

med internasjonale orkestre som BBC 
Symphony Orchestra, Norrköping 
Symfoniorkester, South Denmark 
Philharmonic, Malta Philharmonic, 
Counterpoint Kammerorkester på 
Taiwan, Baltic Youth Philharmonic 
Orchestra, og Berlin Sinfonietta. 
Her hjemme har han i tillegg dirigert 
Trondheim Symfoniorkester, Kring-
kastningsorkesteret, Kristiansand 
Symfoniorkester, Nordnorsk Opera 
og Symfoniorkester og Norsk Ung-
domsymfoniorkester. Han har dirigert 
alle de norske militærkorpsene og det 
Norske Blåseensemble.

Holm har i de siste årene jobbet med 
solister som Bryn Terfel, Alisa Weil-
erstein, Mari Eriksmoen, Lise David-
sen, Caroline Wettergren, Tine Thing 
Helseth, Håkon Austbø, Arve Tellefsen, 
Ingrid Andsnes, Charlie Siem, Audun 
Iversen og Ragnhild Hemsing. Han 
samarbeidet tett med den britiske 

dirigenten Edward Gardner i tre år, og 
har i tillegg jobbet med internasjonale 
dirigenter som Sir Mark Elder, Juanjo 
Mena, Jesus Lopez Cobos, Thomas 
Søndergård, Krzysztof Urbanski, Sir 
Peter Maxwell Davies og Eivind  
Guldberg Jensen. 

Lars-Thomas studerte med Ole 
Kristian Ruud og Sigmund Thorp ved 
Norges musikkhøgskole i Oslo, og har 
deltatt på masterclass med dirigenter 
som Michail Jurowski, Jorma Panula, 
Andrew Manze, Martyn Brabbins,  
Stefan Solyom og Alexander Kantorov.

Lars-Thomas signerte med Nordic 
Artists Management i 2016, og er nå 
representert gjennom deres internas-
jonale agentur i København.

Stian E. Svendsen er født og  
oppvokst i Stavanger. Her begynte 
han å dirigere i amatørmusikklivet i 
en alder av 16 år. Ved Royal Northern 
College of Music i Manchester, stud-
erte han orkesterledelse og trompet 
under Howard Snell, James Gour-
lay og Edward Warren. Etter endt 
utdanning flyttet han til Bergen hvor 
han har sin base i dag, som freelance 
dirigent.

Han er i dag fast dirigent for Stavan-
ger Brass Band, men har også dirigert 
mange andre ensembler innenfor 
korpsbevegelsen, slik som Manger 
Musikklag, Eikanger Bjørsvik Musik-
klag og Dragefjellets Musikkorps. Han 
har også ved flere anledninger, gjestet 
Stabsmusikken i Oslo og Sjøfors-
varets Musikkorps som er profes-
jonelle ensembler i Norge. Svendsen 
har initiert flere urfremførelser for 
både korps og orkester. I perioden 

2003-2014 var han fast dirigent og 
musikalsk leder for Universitetets 
Symfoniorkester i Bergen. Han er 
også benyttet som dommer i solist 
og ensemble-/korps konkurranser. 
Svendsen har hatt flere produksjoner 
med Kristiansund Symfoniorkester, 
som han gjester jevnlig. Han har også 
har vært benyttet som gjestedirigent 
i England og Danmark. Svendsen har 
vært ekstern sensor ved uteksamin-
ering ved høyere utdanningsinstitus-
joner som Griegakademiet i Bergen. 
Solister han har jobbet med, er Ingrid 
Andsnes, Miriam Helms Ålien, David 
Stewart, Evgenij Mikhailov og Aage 
Kvalbein. Ung Symfoni har han også 
dirigert. Svendsen har også assistert 
i regien ved større produksjoner med 
Bergen Filharmoniske Orkester.
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Bjarte Engeset
Konserten i mars, byr gledelig gjen-
syn med Bjarte Engeset. Han var 
kunstnerisk leder for Ålesund sym-
foniorkester i 1985 – 1998 og 2013 – 
2015 og ble utnevnt til æresdirigent i 
2016. Han er fra Ørsta og har studert 
direksjon med Jorma Panula ved  
Sibelius-akademiet. Ved hans 
diplomeksamen i 1989, som var en av 
de beste i Akademiets historie, fikk 
han juryens høyest oppnåelige poeng. 
Engeset har hatt en omfattende 
karriere som dirigent i inn- og utland. 
Han har dirigert alle de profesjonelle 
orkestrene i Norge, innbefattet  
Den Norske Opera og Ballett.  Han 
dirigerte Bergen Operaorkester 
1981–1985 og Bergen Musikkonser- 
vatoriums Orkester og Kor 1982–1984. 
Han var kunstnerisk leder for Tromsø 
Symfoniorkester 1994–2006, og 

hadde tilsvarende stilling ved Nord-
lysfestivalen 1999–2006. Engeset 
var kunstnerisk leder for Det Norske 
Blåseensemble 2003–2006. Han var 
permanent gjestedirigent for det 
Flamske Radio Symfoniorkester. Han 
er for tiden musikkdirektør for Kgl. 
Norske Marines Musikkorps.
Bjarte Engeset har gjort et omfat-
tende forskningsarbeid om orkester-
musikken til bl. a. Edvard Grieg, Geir 
Tveitt, Johan Svendsen og Ludvig 
Irgens Jensen. Engeset har ledet inn-
spillingen av Griegs’ samlede musikk 
for orkester - tilsammen 7 album. 
Serien er innspilt med Royal Scottish 
National Orchestra og Malmø  
Symfoniorkester og har mottatt  
glimrende omtaler. Det samme 
gjelder Engesets innspilling for Naxos 
av Ludvig Irgens-Jensen: Symfoni i d, 
med Bournemouth Symphony.

Halldis Rønning, født i Bergen er 
utdannet fiolinist og dirigent. Første 
dirigentoppgave hadde hun i en alder 
av 14, og allerede som 18-åring fikk 
hun en talentpris for sin direksjon 
av Vladimir Ashkenazy. Fiolinstudier 
fulgte ved Griegakademiet i Bergen 
(1997-99), Amsterdams konservato- 
rium (1999-2002) og på Statens 
musikkhøgskole i Oslo. På samme 
institutt hun tok sin mastergrad i  
orkesterdirigering fra 2002-2004  
med høyeste karakter mulig. 

Etter studiene har Rønning dirigert 
en rekke symfoniorkestre I Norge, 
blåseensembler og ensembler for 
samtidsmusikk, men også flere 
teaterproduksjoner og musikalske 
TV-produksjoner. Hun har også jobbet 
med orkestre i Sverige, Nederland 
og Vietnam. Fra 2011 til 2013 var hun 

dirigentassistent i Bergen Filharmon-
iske Orkester, hvor hun studerte med 
flere av verdens ledende dirigenter 
og dirigerte mange konserter. Hun 
dirigerte også Bartok´s Bluebeards 
Castle på kort varsel med stor suk-
sess. Rønnings har stor interesse for 
samtidsmusikk og har dirigert flere 
verdenspremier-
er og nyskrevne 
verk på festival-
er og konserter. 
Hun fikk nylig 
statlig stipend 
for å fremføre 
og lage nye 
samtidsmusikkprosjekt.  
Noen av orkestrene hun jobber  
med for tiden er Oslo Filharmoniske 
orkester, Gøteborg Symfoniorkester, 
Trondheim Symfoniorkester  
og Kork.    Foto: Ulf Palm

Foto: Arild ScheiDirigenter
2019

Bildet er tatt på symposiet «The Virtuoso 
Listener» på Dokkhuset i Trondheim hvor 
hun dirigerer Trondheim Sinfonietta ved 
hjelp av en elektronisk dirigenthanske.
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Hyllest til HollywoodHyllest til Hollywood
Lørdag 19. og søndag 20. januar

PROGRAM

Parken kulturhus

Dirigent: Stian E. Svendsen
Solist: Eli Kristin Hanssveen 
Konferansier: Arill Riise 
Medvirkende: Ålesund Operakor
Utstilling: Arild Nedregotten 

20th century Fox Fanfare, Alfred Newman - 1953
Magnificent Seven, Alfred Newman -  Magnificent seven 1960
Utdrag fra Gudfaren, Nino Rota  - Gudfaren 1972
I could have danced all night, Loewe/Lerner - My fair lady 1964
Over the rainbow, Harburg/Arlen - Trollmannen fra Oz 1939
Chi il bel sogno di Doretta, Puccini - Et rom med utsikt 1985 
Don’t rain on my parade, Merrill/Styne - Funny Girl 1968
Gone with the wind – Main theme,  Max Steiner - Tatt av vinden 1939

Supermann march, John Williams – Supermann 1978
Send in the clowns, Stephen Sondheim - A little night music 1977
Hymn to the fallen, John Williams -  Saving private Ryan 1998
Il Buono, il Brutto, il Cattivo, Ennio Morricone  
- The good the bad and the ugly 1966
Shaken, not stirred, Norman/Barry/U2/Conti/McCartney  
- James Bond 1964-2012
You’ll never walk alone, Rodgers/Hammerstein - Carousel 1956

Eli Kristin Hanssveen vokste opp på Biri og 
begynte tidlig med sang og musikk. Hun 
drev med dans, amatørteater og dirigerte 
flere kor, hadde eget pop-band og skrev 
egen musikk. Hun har en bakgrunn som pop- 
og visesanger før hun begynte med klas-
sisk musikk. Hanssveens debutalbum som 
soloartist, Som en bekk blir til en elv kom ut 
i 1993 og i 1995 kom oppfølgeralbumet «Slik 
som du».

Eli Kristin Hanssveen har cand.mag. med 
sang- og pedagogisk eksamen fra Norges 
Musikkhøgskole. Hun debuterte på Den  
Norske Opera i 2002, som Valencienne i  
«Den glade enke». I 2007 ble hun fast ansatt 
ved DNO og har hatt mange ledende roller  
i oppsetninger som «Barabbas», «Die  
Flädermaus», «Jorden rundt på 80 dager» og 
«Hamsun i kjærlighet».  I 2009 mottok hun 
som første vinner Tom Wilhelmsens Opera 
og Ballettpris sammen med ballettdanseren 
Maiko Nishino-Ekeberg. Høsten 2013 var  
Eli Kristin Hanssveen en av ti finalister i  
programmet Stjernekamp på NRK.

  SOLIST 
Eli Kristin Hanssveen 

Foto: Anna Julia Granberg,  
den norske Opera
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Også i år har vi gleden av Arill Riise 
som konferansier for nyttårskonser-
tene. Riise er født i Sæbø i Ørsta. 
Han er journalist og programleder på 
TV2, noe han har vært siden 2006. 
Riise begynte i NRK i 1983. Foruten å 
jobbe i Dagsrevyen, var han der også 
programleder for Norge Rundt, Som-
meråpent og VM på ski i Trondheim 
1997. Han var nyhetsanker i Dagsrevy-
en inntil han sluttet sommeren 2003. 
Høsten samme år tiltrådte han still-
ingen som informasjonsleder i Fiske-
båtredernes Forbund. I august 2006 

begynte han som programleder God 
Morgen, Norge, og han var program-
leder for «Landstinget» før han ble 
tilknyttet avdelingskontoret i Ålesund. 
Fra høsten 2010 er Riise sentral i TV2s 
nyhetsavdeling. Han har blitt tildelt 
prisen som “Årets nynorskbrukar” av 
Nynorsk kultursentrum i 2012. Han 
krinkastingsprisen 2016, for sin tyde-
lige og stødige bruk av nynorsk og 
sitt bevisste forhold til språket i alle 
sammenhenger. Vi gleder oss til nye 
skråblikk på året som har gått!    

Arild Nedregotten er Hollywooden-
tusiast og samler. Han har samlet 
kostymer, plakater, bilder og filmklipp 
siden 2001. I forbindelse med nyttårs- 
konsertene viser han utstillingen 
‘Drømmefabrikken Hollywood’ hvor 
du får fargerike synsinntrykk i form av 
plakater fra det klassiske Hollywood 
og originale kostymer hovedsakelig 
fra filmer før 1960. Skuespillere som 
Lana Turner, Maureen O’Hara, Sonja 
Henie, Joan Fontaine, Rhonda Flem-
ing, Debbie Reynolds og Shelley Win-
ters, og andre, kan du treffe i form av 
kostymer på utstillingen. Nedregotten 
håper denne unike utstillingen vil øke 
opplevelsen din av filmens verden og 
la deg ta med litt magi inn i det nye 
året. Utstillingen presenteres med 
omvisning i forkant av konsertene. 

KONFERANSIER 
     Arill Riise Arild Nedregotten
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MELLOM
LYS OG MØRKE

Søndag 24. mars

PROGRAM

Parken kulturhus

Dirigent: Bjarte Engeset
Solist: Birgitta Elisa Oftestad

Antonin Dvorák: Slavisk dans nr. 15 “Kolo”
Edvard Elgar: Cellokonsert i e-moll

pause

Antonin Dvorák: Symfoni nr. 8

    

Birgitta Elisa Oftestad begynte å spille  
cello i en alder av 5 år, og er elev ved Bar-
rat Dues Musikkinstitutt, hvor hun har hatt 
Tove Sinding-Larsen og Ole Eirik Ree som 
hovedlærere. Bilærer Truls Mørk. Hun har 
vært en del av Barratt Dues talentsatsi-
ng siden 2012. Til tross for sin unge alder, 
har hun vært solist og kammermusiker 
ved en rekke festivaler, Oslo Kammer-
musikkfestival, Vestfoldfestspillene, 
Kauns festival, Kronberg (Mit Musik, 
Miteinander), Bowden International Music 
Festival, Valdres sommerfestival, Horten 
Kammermusikkfestival og Festspillene i 
Bergen. I Bergen deltok hun i Crescendos 
mentorprogram for kammermusikk i 2016 
med klarinettrioen DANiBi, med Kon-
stantin Heindrich som mentor. Hun har 
vunnet en mengde førstepriser, både som 
kammermusiker og solist. Blant disse er 
Midgardkonkurransen (2012, 2013, 2014, 
2015), Young Musicians i Tallinn (2013), 
Sparre-Olsen konkurransen (2014) og  
Ungdommens Musikkmesterskap (2012, 
2014, 2017) der hun også var superfinalist 
i 2017. I 2018 vant hun solistkonkurransen 
Virtuos.   

  SOLIST 
Birgitta Elisa Oftestad
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1918

 Peer Gynt
Edvard Griegs scenemusikk

Fredag 17. og lørdag 18. mai

Parken kulturhus

Dirigent: Lars-Thomas Holm
Medvirkende: Ålesund Kammerkor og Aalesund Operakor

Regi/forteller: 

Karoline Isaksen 

Hardingfele

Vidar Underseth 

SANGERE:

Solveig - Sigrid Bøe 
Anitra - Maria Steinsvik 

Seterjente - Ragnhild E. Akslen

SKUESPILLERE:

Peer - Thor-Ivar Forsland 
Mor Åse - Astrid Overaa 
Dovregubben/Bøygen/Knappestøperen 

- Viggo Solum 

Dansere fra Ålesund Ballettskole

Kostymer:

Heidi Kverndokk

Musikken fra Peer Gynt står som 
en bauta i norsk musikkhistorie. 

Melodiene fra stykket har blitt kjent 
over hele verden, og har gjort Edvard 
Grieg til en av verdens mest «sampla» 
klassiske komponister.

I januar i 1874 sliter Grieg på flere 
fronter, når han får et brev fra Henrik 
Ibsen – et brev som skulle bli et svært 
viktig vendepunkt i norsk musikk – og 
teaterhistorie. Ibsen vil nemlig sette 
opp «Peer Gynt. Et dramatisk dikt» 
for teaterscenen, et prosjekt der 
musikk ifølge forfatteren selv er  
uunnværlig i dramaturgien. Som  
erfaren teatermann har Ibsen selv 
sine idéer om hvordan musikken skal 
bli, og Grieg skal være mannen å  
utføre jobben.

De to hadde møttes for første gang i 
Roma da Grieg var 22 år, og allerede 
da så Ibsen det store potensialet i 
komponisten. I brevet Grieg holder i 
hendene nå, åtte år senere, gir Ibsen 

ham et tilbud som er vanskelig å 
avslå: Honoraret skulle deles likt  
mellom forfatter og komponist, dvs. 
200 riksdaler, i dag ca. 45.000 kr.

Tiden går, og Grieg har utfordringer 
i arbeidet - med selve stoffet, men 
også med orkesteret i Christiania som 
ikke når opp til Griegs krav, og – ikke 
minst – med sangerinnene som Grieg 
i noen scener frykter ser det «under 
sin verdighet at synge den slags, fordi 
de ikke høster laurbær derved…». I et 
brev til Bjørnson skriver Grieg:
”Jeg ble oppfordret av Ibsen i foråret 
og steilet naturligvis over å skulle 
sette musikk til det mest umusikalske 
av alle sujetter. Men jeg tenkte på de 
200, på reisen – og brakte offeret. 
Det hele hviler som en mare på mig, 
hadde jeg det fra hånden, skulle der 

ikke mer end et ord for at få mig  
avsted.” (Griegs brev til Bjørnson  
1. oktober 1874)

Stykket blir oppført første gang  
med Griegs musikk i februar 1876  
på Christiania Theater, to år etter  
bestillingen fra Ibsen. Grunnet begge 
sine foreldres bortgang noen måneder 
før, og egen utilfredshet med arbeidet 
er ikke Grieg selv tilstede under  
førsteoppførelsen.

Historien videre kjenner vi. «Maren» 
som hvilte på Grieg fikk i løpet av 
1880 og 1890-tallet form av to orkes-
tersuiter som står på repertoaret for 
orkestre verden over. Også versjoner 
for piano, både to og fire hender, ble 
til. Med tiden ble Grieg stadig opp- 
fordret å skyte inn nye musikalske 
innslag til spillet. Han ble i grunnen 
aldri ferdig med å ominstrumentere 
scenemusikken selv heller, og tilpasset 
den fortløpende til nyoppsettinger.

“Musikken står som en bauta
i norsk musikkhistorie”

Foto: Rudolf Kirchner 
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SOPRAN 
Maria Steinsvik

SOPRAN 
Sigrid Bøe
Sigrid kommer fra Bøfjorden på 
Nordmøre. Sigrid har sin utdannelse 
ved NTNU i Trondheim og Opera 
College i Stockholm. Sigrid hadde sin 
debut ved Stockholmsoperaen i 2016, 
i rollen som Erste Dame i Mozarts 
«Tryllefløyten». I løpet av studiene har 
Sigrid innehatt roller som Mimi i La 
Bohéme, Violetta i La traviata, Nedda 
i Pagliacci og Clorinda i la Ceneren-
tola. I 2015 og 2016 var Sigrid solist 
med Bergen Filharmoniske orkester 
og Trondheim Symfoniorkester. I 2016 
hadde hun også rollen som Fingallo  
i Vadstena Opera Academy sin 
oppsetning av Comala. 

Sigrid har mottatt flere stipend 
og priser, inkludert Shell`s Musical 
Theatre Award i 2014, Tom Wilhelm-
sens stipend i 2014, Stiftelsen Anders 
Sveaas  stipend i 2014 og 2015, Det 
kongelige Musikkakademiets stipend 

i 2016 og Anders Walls reisestipend 
i 2017. Sommeren 2017 vant Sigrid 
andrepremien i sangkonkurransen 
«Havets Röst» og hadde gleden av å 
returnere til Stockholmsoperaen for 
en ny produksjon av «Tryllefløyten» 
som Erste Dame. 

første pris i den internasjonale 
konkurransen Domenico e Gaetano 
De Paolis i Civitavecchia i Italia. Maria 
gjort flere betydningsfulle roller som 
La Baronessa i La Baronessa di Carini 
av G. Mulè på festivalen Nebrodi in 
Canto på Sicilia, og Ottavia i Mon-
teverdis ”L’incoronazione di Poppea”. 
Hun har medvirket i Suor Angelica  
av Puccini i Stavanger og sunget  
Rosalinde i utdrag av Flaggermusen 
av J. Strauss i Bulgaria. Hun har i 
tillegg hatt rollen som Unn den Fagre i 
sogespillet Kongens Ring med dirigent 
Nils Magne Abelseth og regissør  
Gerhard Pettersen. 

Maria har hatt mye konsertvirk- 
somhet og vært engasjert i operapub 
både i Stavanger og Oslo. Høsten 
2018 var hun å se som Donna Anna  
i operaen Don Giovanni på Oslo  
Operafestival. 

Maria kommer fra Herøy på Sunn-
møre. Maria tok bachelorgraden sin 
i klassisk sang på Musikkhøyskolen i 
Sofia, Bulgaria. Hun har Mastergrad 
og Post Graduate Diploma i utøvende 
klassisk sang fra Universitetet i  
Stavanger med Prof. Elizabeth  
Norberg-Schulz. 

Hun vant Sparebanken Møre sitt 
GNIST stipend og i 2013 vant hun 

Karoline Isaksen er utdannet skuespiller med bakgrunn fra  
Rome-rike folkehøgskole og Bergen teaterskole. Hun har jobbet 
ved Sogn og Fjordane Teater og Stageway Teater AS, og startet 
Teater ViTo med Thor-Ivar Forsland i 1998. Isaksen er prosjekt- 
leder og kunstnerisk leder for Fargespill i Ålesund. Hun har også 
hatt en rolle i TV-serien Heimebane. Isaksens allsidige innsats 
for kulturlivet i Ålesund omfatter en rekke forestillinger både 
som skuespiller, sanger, dukkespiller, kursholder, konferansier, 
instruktør og som dubber i film. For sitt store engasjement for 
kulturlivet, fikk hun Ålesund bys kunstnerpris i 2018. 

REGI
Karoline Isaksen

Foto: Ingeborg Refsnes
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Heidi Kverndokk er i dag lektor i  
Design og Tekstil ved Borgund vgs. 
Hun har lang erfaring med kosty-
medesign og har gjort flere free-
lance-oppdrag som kostymedesigner 
ved oppsettinger som Kulturskolen 
Ålesund 40 års jubileum og Annie i 
2013, Putti Plutti Pott i 2016, Peter 
Pan  i 2017, Ålesund Byspill i 2011, 
Kjærlighet er ... i 2001, I am Dina i 
1997,  Insomnia i 1996, Hamsund i 1995 
i tillegg til NRK Sommerkonsert Hol-
menkollen og flere andre fjernsyns- 
produksjoner. I 2004-2007 jobbet  
hun som leder for design, sy- og  
kostymeavdelingen i NRK. 

Viggo Solum har gått teaterskole 
med vekt på klassisk teater.
Han har jobbet som skuespiller siden 
1983 i frie profesjonelle ensembler; 
Studio Teater (16 år), Petrusjka  
Teater, Cirka Teater m.fl. Han har  
arbeidet innen fysisk teater, “slap-
stick”, fortellerteater, figur- og dukke-
teater. Viggo har siden 1999 instruert 
og gitt regi til både amatører og  
profesjonelle. Alt fra soloforestillinger 
og kammerspill til revy og større 
musikal oppsetninger. Han har også  
i en ni års periode vært faglærer i  
drama ved videregående skole.  
I tillegg til dette holder han kurs i  
lese- og taleteknikk, kroppsbevissthet 
og kroppsbeherskelse, skuespiller- 
trening og skuespillerteknikker.

Vidar Underseth er ein norsk spe-
lemann og folkedansar frå Solund i 
Sogn og Fjordane. Underseth spelar 
fele og hardingfele, og har vunne 
Landskappleiken i pardans i 1989, 1991 
og 1994. Vidar Underseth er oppvak-
sen i Tangenes i Solund i Ytre Sogn, 
og tok til å spele fele då han var 15-16 
år gamal. Seinare gjekk han i lære hjå 
jølstringen Sigmund Eikås. Underseth 
er busett i Ålesund, og arbeider 50 
% som hardingfelelærar i Ålesund 
kommune, og 50 % i Sogn og Fjordane 
fylkeskommune si fylkesmusikar- 
ordning. I 2006 ga han ut Mine første 
feleslåttar, eit læreverk på DVD for 
fele og hardingfele. Underseth er 
musikalsk leiar i hardingfelegruppa 
i spelemannslaget UL Ivar Aasen i 
Ålesund. 

Astrid Overaa er for de fleste kjent 
som Ålesunds store teaterdiva. Hun 
har spilt et sentral rolle i jobben med 
å legge grunnlaget for byens rike 
teaterliv. Astrid er skuespiller, manus-
forfatter, visesanger og gründer samt 
eier og driver av Teaterfabrikken i 
Ålesund. Hun var med på å grunnleg-
ge Jugendteateret i Ålesund. I tillegg 
til dette opptrer hun som XL i Caba-
retgruppen S-M-XL. Rollen og teater-
forestillingen om Lilly Valentin er hun 
også kjent for. Astrid Overaa mottok 
Ålesund kommunes hederspris i 2013. 

SKUESPILLER 
Thor-Ivar Forsland

SKUESPILLER 
Viggo Solum

SKUESPILLER 
Astrid Overaa

HARDINGFELE 
Vidar Underseth

KOSTYMEDESIGN
Heidi Kverndokk

Gikk servitørfagskole på sogn vg.  
1983 og var FN soldat i Libanon 1984, 
før han for alvor oppdaget teateret  
i det såkalte Teaterprosjekt 84`.  
Freelance-skuespiller siden 1987.
Har jobbet ved Oslo Nye Teater,  
Sogn og Fjordane teater, Riksteateret 
og for Norsk Film A/S.
Startet Teater ViTo med Karoline 
Isaksen i 1998 og flyttet til Ålesund 
i 1999. Har jobbet som skuespiller, 
instruktør, kursholder og kultur-
skolelærer. Thor-Ivar har vært  
Kulturkonsulent i Ålesund kommune 
siden 2007.
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Klangen av Sunnmøre IV 
- Ulfrstad og Szymanovsky

Søndag 22. september

PROGRAM

Parken kulturhus

Dirigent: Lars-Thomas Holm
Solist: Emily Davis

Marius Moaritz Ulfrstad: Sunnmørshavet
Karol Szymanovski: Fiolinkonsert nr 2.

Pause

Felix Mendelssohn: Meeresstille und glückliche fahrt, op 27
Benjamin Britten: Four Sea Interludes

PROGRAM

Dirigent: Lars-Thomas Holm
Solist: Emily Davis

Marius Moaritz Ulfrstad: Sunnmørshavet
Karol Szymanovski: Fiolinkonsert nr 2.

Pause

Felix Mendelssohn: Meeresstille und glückliche fahrt, op 27
Benjamin Britten: Four Sea Interludes

Foto: Øivind Eide

Klangen av Sunnmøre IV 
- Ulfrstad og Szymanovsky

Emily Davis er en internasjonalt 
etterspurt solist, kammermusiker 
og orkesterleder. Emily er en tidlig-
ere prisvinnende student ved Royal 
Academy of Music, hvor hun studerte 
med Mateja Marinkovic. Hun har fått 
undervisning fra kjente fiolinister som 
Maxim Vengerov, Daniel Hope, Fabio 
Biondi, Isabelle Van Kuelen og Alexan-
der Pavlovic. 

Hennes aktive liv som orkestermusiker 
har ført henne til konsertsaler som 
Carnegie Hall i New York, Suntory Hall 
i Tokyo, Concertgebouw i Amsterdam 
og Wien Musikverein.  Hun har ofte 
vært engasjert som gjestekonsert-
mester i orkestre som Bergen Filhar-
moniske orkester, Oslo Filharmoniske 
orkester, Singapore Symfoniorkester, 
Trondheim Symfoniorkester og Århus 
Symfoniorkester. I 2016 til 2018 var 
hun assisterende konsertmester i 
Bergen Filharmoniske orkester. 
I to år var Emily konsertmester for 
European 
Union Youth 
Orchestra. 
Hun var 
både leder 
og solist, 
og sin siste 

turné med Rimsky-Korsakovs “Sche-
herazade” i Dubai Opera House og 
The Romanian Athenaeum i Bucur-
esti. Kammermusikk står hennes 
musikalske hjerte nærmest og hun 
startet Artesian Quartet i 2009 og 
var med til 2016. Hun er førstefiolinist 
i North Sea Ensemble, en europeisk 
strykekvartett som fremfører ulike 
samarbeidsprosjekter og utvikler 
nye prosjekter.  Emily spiller på en 
italiensk Milanese fiolin fra ca. 1730 
fra Grancino-skolen. 

    SOLIST 
Emily Davies
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Unge solister Adventskonsert
Lobgesang

Lørdag 26. oktober Søndag 1. desember

Parken kulturhus Ålesund Kirke

Dirigent: Lars-Thomas Holm
Dirigent: Halldis Rønning
Medvirkende: Ålesund Kammerkor

Tenor –   Bror Magnus Tødenes
Sopran – TBA 
Sopran – Ragnhild Eide Akslen

I dette prosjektet slipper Ålesund  
Symfoniorkester til talentfulle unge  
sangere og musikere fra distriktet.  
Programmet er på det nåværende tid-
spunkt ikke spikret ennå. Følg med på  
facebook og hjemmesiden vår for pre-
sentasjon av solister og program! 

Program:
Mendelssohn Symfoni nr 2; “Lobgesang”

Den norske tenoren Bror Magnus Tødenes fikk 
sin profesjonelle operadebut som 21-åring. 
Han har allerede spilt inn et kritikerrost soloal-
bum og ble i 2016, som 23-åring tilknyttet 
Wiener Staatsopera. Han har sin utdannelse 
fra NTNU i Trondheim og ved det berømte 
Santa Cecilia-akademiet i Roma, der han 
studerte med Elizabeth Norberg-Schulz. I 2015 
fikk han sitt store gjennombrudd, da han vant 
både 1. prisen og publikumsprisen ved Renata 
Tebaldi Konkurransen. Samme år debuterte 
han ved festspillene i Salzburg. I 2016 vendte 
han tilbake til Salzburg og medvirket i Verdis 
Otello, dirigert av Christian Thielemann. I 2017 
var han tilbake i Salzburg og sang mindre 
roller i Aida og I due Foscari, denne gang under 
Riccardo Muti. I 2019 debuterer han ved Opéra 
Bastille i Paris, som Hylas i Berlioz’ Trojanerne.

Ragnhild Eide Akslen er utdannet sanger og 
sangpedagog. Hun har utøvende mastergrad i 
sang fra Griegakademiet i Bergen, og har også 
studert ved Det Konglige Danske Musikkon-
servatorium i København. Ragnhild er jevnlig 
brukt som solist, og har sunget med en rekke 
orkester, blant annet Bergen Filharmoniske 
orkester. Hun har også sunget sceniske roller, 
som i Glenn Erik Hauglands opera “Hyper-
musikal” ved Den norske opera og Knut Vaages 
«Veslefrikk med fela». Hun har spilt inn Griegs 
«Haugtussa»ved Radio France i Paris og ur-
fremført Ketil Hvoslefs «Gåte» ved Festspillene 
i Bergen. I tillegg til å være utøvende sanger 
har Ragnhild bred erfaring som dirigent og har 
ledet flere kor i Bergensområdet. Nå er hun 
kunstnerisk leder i Ålesund kammerkor, under-
viser på Ålesund  folkehøgskole og dirigerer 
Spjelkavik kirkes barnekantori.

Bror Magnus Tødenes 

Ragnhild Eide Akslen

TENOR

SOPRAN

Foto: Bertil Tødenes

Foto: Aida I. K. Urkedal
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Våre samarbeidspartnere
Ålesund Kammerkor har siden 
starten i 1980 hatt hovedvekt på 
klassisk europeisk korlitteratur. Koret 
sikter mot å holde et høyt kunstnerisk 
nivå og å fremføre et allsidig reper-
toar – så vel kirkelig som profant. 
Kammerkoret er i stadig utvikling 
og de siste årene har klassisk og 
nyskrevet a cappella-musikk vært et 
satsingsområde.  Ålesund kammerkor 
henter sitt repetoar fra kirkemusik-
ken, folkemusikken og klassiske 

storverk der koret gjerne samarbeider 
med andre kor, orkester og sammen-
satte musikergrupper.  

Ålesund Kammerkors konsertvirksom-
het har ført koret til Oslo, Stavan-
ger, Danmark, Tyskland, Tsjekkia og 
Estland. De har fremført blant andre 
store verk Matteuspasjonen, Juleora-
toriet og Johannespasjonen av Bach, 
Mozarts Requiem, Händels Messias, 
Ein Deutsches Requiem av Brahms, 

Duruflés Requiem,  Rossinis Petite 
Messe Solennelle, Bernsteins  
Chichester Psalms, Mozarts messe  
i G minor og Carmina Burana.

I 2001 var Ålesund Kammerkor har 
også medvirket på Fjord Cadenza 
under ledelse av dirigent Arild Rem-
mereit. Koret har vært med på flere 
urfremføringer, blant annet verk av 
Kjell Flem. Kunstnerisk leder er  
Ragnhild Eide Akslen.

Foto: Sunnmørsposten 
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Ålesund strykekvartett er en profesjonell stryke- 
kvartett som ble opprettet av Ålesund Kommune i 1985.  
I tillegg til å være konsertmestre/gruppeledere og instruktører 
i Ålesund Symfoniorkester, holder ensemblet egne konserter  
i Ålesund, på Sunnmøre og i fylket forøvrig, hvor de blant 
annet har oppgaver tilknyttet den regionale Møremusiker-
ordningen. Musikerne underviser også på Ålesund Kulturskole 
og på musikklinjen ved Fagerlia videregående skole. Ålesund 
Strykekvartett ble tildelt Ålesund bys kunstnerpris for 2017. 

Kvartetten består av:

Ai-Ling Chiu – fiolin

Ove Kvangarsnes – fiolin

Linda Bønes - bratsj 

Samuel Skrede – cello

Foto: Magnus Skrede
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Aalesund Operakor ble stiftet i 
våren 1973 og debuterte i ”Den glade 
enke”  høsten samme år. Siden har 
koret deltatt i mange operaforestill-
inger i samarbeid med Den Norske 
Opera, bl.a. ”Carmen”, ”Tryllefløyten”, 
”Rigoletto”,  ”Czardasfyrstinnen”, 
”Hoffmanns eventyr” og ”Flagger-
musen”. Koret har samarbeidet mye 
med Ålesund Symfoniorkester, både 
ved festlige nyttårskonserter og ved 
kirkekonserter med store klassiske 
korverk som bl.a. rekviem av Verdi, 

Fauré, Mozart og Brahms og Beet- 
hovens 9. symfoni.  Dessuten har 
koret oppført La Traviata i Västerås, 
og bidratt hos Opera Nordfjord, Fjord 
Cadenza og Midtsommerfest  
Sandefjord.

Korets dirigent er Marianne Ravn 
Stavseng, noe hun har vært siden 
1994.  Hun har diplomeksamen i sang 
fra musikkonservatoriet S. Cecilia 
i Roma og opptrer også som solist, 
og er lærer ved Ålesund Kulturskole 

og musikklinjen ved Fagerlia vide-
regående skole. 

I tillegg til kjente sanger fra opera-  
og operetteverdenen synger opera- 
koret gjerne moderne musikaler, og 
tar på seg private oppdrag på jubiléer, 
konferanser og lignende.  Noen av 
sangerne har vært med nesten siden 
starten i 1973, men den siste tiden 
har koret kunnet ønske mange unge 
dyktige sangere fra byens musikkmiljø 
velkommen. 

Foto: Sunnmørsposten 

Venneforeningen til orkesteret har 
vært en stor suksess, og gjennom mer 
enn 30 år har de stått på og bidratt 
sterkt til at orkesteret har kunnet 
gjennomføre sitt omfattende program. 

Formålet med denne foreningen er 
å støtte orkesteret økonomisk, og 
bidra til å øke interessen for symfonisk 
musikk i Ålesundsområdet. 

Vi står nå foran en ny og interessant 
orkestersesong og orkesteret håper at 
våre trofaste og flere nye medlemmer 
slutter opp om foreningen!

Årsabonnement
Medlemskapet gjelder som abon- 
nement for orkesterets konserter.  
Alle konsertene til Ålesund symfoni- 
orkester er abonnementskonserter,  
med mindre de er merket ”ikke  
abonnementskonsert”.

For sesongen 2019
Enkeltmedlemskap kr. 1200,-
Ektepar kr. 2000,-

Innmelding kan skje elektronisk  
på vår hjemmeside: aaso.no

Forespørsler til foreningen  
kan rettes til: 
Karin Haagensen, tlf. 958 22 488
e-post: karin@jangaard.no
Karin Giørtz, tlf. 970 14 430

Symfoniorkesterets venner

Styret
Karin Haagensen – leder
Reidun Birkevold – Sekretær
Karin Giørtz – kasserer
Astrid Tømmerdal – styremedlem
Birgit Anda Olsen – styremedlem
Marit Mittet – styremedlem
Hilde Holm og Eva Rasch Haugen  
– valgkomite
Helene Daae-Qvale Holmemo  
– representant fra orkesteret
Tor Tømmerdal – representant fra orkesteret

for symfoniorkesterets venner

  Ikke tilstede: styremedlem Marit Mittet 
Eva Rasch Solbak      Astrid Tømmerdal           Hilde Holm                Karin Haagensen(leder)          Reidun Birkevold          Birgit Anda Olsen
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Vår historie

ÅLESUND
SYMFONIORKESTER

Her kommer et kort historisk resyme 
over begivenheter som har hatt  
betydning for Ålesund Symfoni- 
orkester. Allerede i 1848 fantes det  
en musikkforening i Ålesund.

1945
Som så mye annet ble også musik-
klagene reorganisert etter krigen, og 
Ålesund Symfo- niorkester ble stiftet 
17. Oktober.

1957
Det tilsettes kommunal musikksjef. 
Ålesund Symfoniorkester får dermed 
fast dirigent.

1972
Ålesund kommunale musikkskole 
starter. Orkesteret var naturlig nok 
aktivt med i denne prosessen, fordi 
det var avgjørende for orkesterets 
videre drift og musikalske utvikling.

1985
Musikksjefstillingen blir omgjort til 
kommunal strykekvartett. Dette har 
vist seg å være en kommunal ”genis-
trek” som har gitt ringvirkninger både 
med hensyn til kvalitet og rekruttering 
for orkesteret.

1986
Ålesund Symfoniorkesters venne-
forening blir stiftet. Den er fortsatt i 
full vigør og spiller en avgjørende rolle 
for orkesterets drift.

1995
Ålesund Symfoniorkester
feirer 50 års jubileum med
blant annet fylkesordfører
og ordfører tilstede. Festskrift
med komplett liste over orkesterets 
konserter og aktiviteter fremlegges.

1997
Ålesund Symfoniorkester tildeles 
Ålesund bys kunstnerpris.

1997
Ålesund Symfoniorkester blir en av 
organisasjonen i fylket som tildeles 
øremerkede midler. Midlene skal i ves-
entlig grad brukes til frikjøp av musik-
klærere til spill i orkesteret. Dette var 
et stort steg fremoverfororkestere-
togenkonsekvensavÅlesund kom-
munes langsiktige medvirkning.

1998
Ålesund Symfoniorkester tildeles  
fylkeskulturprisen sammen med  
Frode Alnes.

1998
Parken kulturhus åpner. Tiden for et 
kulturhus var overmoden i Ålesund. 
Det var uholdbart i lengden å tilby 
orkester, publikum og tilreisende 
musikere nedslitte gymnastikksaler 
med tilfeldig akustikk og manglende
fasiliteter. ÅlesundSymfoniorkester 
gikk dermed inn og var med på å 
finansiere forprosjektet.

2015
Orkesterets musikalske leder initier-
er et kuratorsprosjekt om den lokale 
komponisten Marius Moaritz Ulfrstad. 
Dette store prosjektet blir viktig fre-
mover, både for norsk musikkhistorie 
og for orkesterets musikalske mål og 
utvikling.

2016
Som et prøveprosjekt, får Ålesund 
Symfoniorkester bruke Parken  
Kulturhus til sine ukentlige øvelser. 
Dette har stor betydning for  
orkesterklang og musikalsk utvikling.
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7. til 10. februar 2019

Torsdag 7.februar 

11.00 Lunsjkonsert på “Bro”
20.00 Åpningskonsert på Sobra Scene/ Avholdshjemmet

Fredag 8.februar

11.00 Lunsjkonsert på “Bro”
20.00  Franz Schubert: Winterreise,  
 på Sobra Scene /Avholdshjemmet
22.00 Her Kommer Vinteren med Ingrid Olava og  
 cellosekstett på Terminalen Byscene

Lørdag 9.februar

14.00 Igor Stravinskij:  Historien om  
 en Soldat, i Kulturhusets foaje
16.00  Kaffekonsert på “Bro”
19.00 “Lykke”, musikk og lyrikk på Sobra Scene
21.00 “Hygge”, kammermusikalsk nachspiel  
 i Kulturhusets foaje  

Søndag 10.februar

11.00  Musikkgudstjeneste i Ålesund Kirke 
13.00 Musikalsk eventyrstund for de minste  
 i Ålesund Kunstforening 
17.30 Konsertforedrag med komponist Bjørn Morten 
 Christophersen om kveldens program i våpenhuset,  
 Ålesund Kirke
18.30 Avslutningskonsert, “Vinternatt” i Ålesund Kirke

Ålesund Kammermusikkfestival 

VINTERFEST
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Mari Maurstad - forteller
Ingrid Olava - vokal 
Magnus Staveland - tenor
Sveinung Bjelland - klaver
Tor Øyvind Hummelsund - klaver
Aage Kvalbein - cello
Audun Sandvik - cello 
Ai-Ling Chiu - fiolin

Liv-Hilde Klokk - fiolin
Ove Kvangarsnes - fiolin
Aine Suzuki - bratsj
Ida Bryhn - bratsj
Linda Bønes - bratsj
Kaja Fjellberg Pettersen - cello 
Ingvild Sandnes - cello 
Kari Sandnes - cello 

Medvirkene

Les mer på: 
alesundkammermusikk.no 

Foto: Goran Vucicevic

Samuel Skrede - cello
Tor Andreas Dyrseth - kontrabass
Anastasia Andersson - klarinett
Bente Dyrhaug - fagott
Jon Gorrie - trompet
Per Arnt Olsen - trombone
Miki Campins - slagverk
Inger Bakke - skuespiller
Tom Gontier - dirigent
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Takk til våre sponsorer
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Takk til våre sponsorer

Foto: Øivind Eide

De som er interessert i å være med å sponse Ålesund Symfoniorkester i jubileumsåret 2020  
kan kontakte: Knut Strømsheim ks.promotion@online.no /9758 0909



ÅLESUND
SYMFONIORKESTER

aaso.no


