
 
 
Henrik Wingerei er Smågardistenes dirigent ved denne konserten. Han 
ble i 2006 ansatt som dirigent med spesielt ansvar for aspiranter og 
juniorkorps. Han er tidligere Smågardist, var i 2005-2006 i H.M.K. Gardes 
musikkorps og har studert ved Norges Musikkhøyskole.  
Fast dirigent og musikalsk leder for Smågardistene har siden 1991 vært 
Jon Einar Jacobsen. Jon er psykolog, men har også mangeårig bakgrunn 
som utøver i korps, har musikkutdanning fra Universitetet i Oslo og 
utdanning i direksjon fra Østlandets Musikkonservatorium.  
Beate Mariann Hansen er også en del av Smågardistenes dirigentteam. 
Hun er lærer, tidligere Smågardist og dirigerer i tillegg Fredrikstad Jente- 
og Guttemusikkorps. Dirigentteamet deler på all instruksjon for aspiranter, 
juniorkorps og  hovedkorps.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Vegard Landaas var den første som avla diplomeksamen ved Norges 
Musikkhøgskole med saksofon som hovedinstrument.  Han har ved flere 
anledninger spilt i Oslo Filharmoniske Orkester, Den Norske Operas 
orkester, Oslo Sinfonietta og BIT 20. Han har også vært solist bl.a. med 
Kringkastingsorkestret og Bergen Kammerensemble, og har gjort flere 
radioinnspillinger for NRK P2 og P1. Våren 2003 dirigerte han Bergen 
Kammerensemble under urfremførelsen av Palle Mikkelborgs verk 
”Going to pieces without falling apart”. Vegard er tilegnet en rekke verker, 
bl.a. saksofonkonserten ”Nettene finnes” av Yngve Slettholm, som han 
har spilt inn på CD sammen med Filharmonien, og tidligere i høst 
urfremførte Vegard og SJO  en nyskrevet konsertsuite for korps og 
altsaksofon, ”A Wildlife Suite”, av Øivind Westby. Vegard har vært 
entusiastisk dirigent i SJO siden våren 2001. 

 

Velkommen til førjulskonsert  
i 

Jar kirke 
søndag 9. desember 2007 kl 18.00  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Stabekk skoles musikkorps (Smågardistene)  

 
Stabekk janitsjarorkester 

 
 
 

Billetter kr 50  



Program: 
 
Smågardistene, dir.: Henrik Wingerei 
 
Lars Sørås/Bjørn Morten Kjærnes: Det lyser i stille 

grender 
Solister:    fløyter: Ida Haavi, Lotte Hedly, Michela Larsen 
                 tromboner: Joe Thrapp, Ida Kristine Trulsrud, Caroline Arebø 
                 horn: Ulrikke Brodersen, Espen Heimset, Tonje Hansen 
 
Arnljot Høyland/ Bjørn Morten Kjærnes:  Julekveldsvisa 
 
 
Rolf Løvland/Idar Torskangerpoll:   Song from a secret 

garden 
Solister:    Selma Fallsen, Mona Bråten, Syver Kristoffersen 
 
Egil Storbekken/ Inge Sunde:    Fjelltrall 
Solister: Ida Haavi og Mona Bråten 
 
Tore W. Aas/Stein Ivar Mortensen:  En stjerne skinner i 

natt 
 
 
Edvard Grieg/ Bjørn Morten Kjærnes: I dovregubbens hall 

 
Smågardistene satser på å være et av landets ledende skolekorps innenfor 
kategorien marsj og drill. Men først av alt er det et mål at alle som er medlem av 
Smågardistene skal oppleve mestring, fellesskap og gode korpsopplevelser.  Basert 
på korpsets musikalske kvalitet og ambisjon skal Smågardistene være et attraktivt 
og godt fritidstilbud for barn og unge i alderen 8-19 år og en viktig del av kulturlivet 
på Stabekk. Slagordet er ”stil med smil”! Korpsets musikalske hovedmål er 
gjennom prioritering av god instruksjon, spennende repertoarvalg og musikalske 
aktiviteter å  være et korps hvor hver enkelt musikant motiveres til å utvikle seg 
selv musikalsk, både individuelt og som en del av korpset. 

 
 

Stabekk janitsjarorkester, dir.: Vegard Landaas 
 
J. S. Bach/Goldman/Leist: Fantasi i G dur 
 
Hartline/Nestico: When You Wish Upon a 

Star  
 
Ottorino Respighi: Huntingtower Ballad for 

Band 
 
arr. Frode Thingnæs: God jul og godt nytt år! 
 
Claude T. Smith: Variasjoner over en hymne 

av Louis Bourgeois 
   
Leroy Anderson:  Sleigh Ride  
 
Franz Gruber/Nestico: Glade Jul (fellesnummer) 
 
Stabekk janitsjarorkester (SJO) har ambisjoner om å være blant 
de beste korpsene i landet. Musikken spenner over mange sjangere 
og tidsepoker, men vi spiller gjerne musikk som er originalskrevet for 
vår besetning. Hvert semester har vi større konsertprosjekter. Viktig 
er det også at vi har gode venner i korpset, og at vi reiser på turer 
sammen. Noen dager i januar er alle med på dugnad for å spe på 
korpskassen: Da spiller, leker og synger vi oss igjennom mange 
firmajuletrefester.  
 
Høsten 2008 feirer SJO 90 år, følg med på planene på www.sjo.no!  
 
Vi øver i Kulturhuset Stabekk kino på tirsdager kl. 19-22. Kom innom 
på en øvelse og bli inspirert - vi trenger flere i alle instrumentgrupper! 

http://www.sjo.no/

