
 
 

LUKK ØYNENE  
-HØR FILMEN 

 
-filmmusikk fra Flåklypa til  

Star Wars 

 

 

Bærum Kulturhus, 

søndag 20. sept. 2009, kl 18.00 

 

 

 

 

 

 



Program 
 
Raiders March fra Raiders of the Lost Ark  
John Williams, arr: Paul Lavender 

 

 

Flåklypa-Medley fra Flåklypa Grand Prix 
Bent Fabricius Bjerre, arr: Lars Erik Gudim 

 

 

Gabriellas sang fra Så som i himmelen 
Stefan Nilsson/Py Bäckman, arr: Lars Erik Gudim 

 
Solist: Anne Lise Opstad. 

 
 
Symfonisk suite fra Harry Potter og 

mysteriekammeret. 
John Williams, arr: Robert W. Smith 

 
 
- PAUSE - 

 
 

Gabriels obo fra The Mission 
Ennio Morricone, arr: Gunnar Lintvedt 

 

Solist: Sigurd Greve. 
 

 

The Incredibles 
Michael Giacchino, arr: Lars Erik Gudim 



Battle in the Forest fra Star Wars 
John Williams, arr: D. Hunsberger 

 
 

Yoda’s Theme fra Star Wars 
John Williams, arr: D. Hunsberger 

 

 

Star Wars - Main Title 
John Williams, arr: Stephen Bulla 

 

 

 

stabekk Janitsjarorkester (SJO) ble stiftet 

høsten 1918, og er i dag blant Norges beste janitsjar-

orkestre, sist bekreftet med seier i 2.divisjon i årets 
NM. Gjennom året har SJO ulike konsertprosjekter 
med et variert repertoar, men med fokus på 

originalskrevet janitsjarmusikk. 
 

SJO holder til i Kulturhuset Stabekk Kino, og øver der 

hver tirsdag kl 19-22. Vi tar i mot nye medlemmer i 
alle grupper, så ta kontakt eller kom innom om du er 
på utkikk etter et sted å spille.  

 
 

Vegard Landaas er kveldens og SJOs faste dirigent. 
Han er utdannet saksofonist, og var den første som 

avla diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole med 
saksofon som hovedinstrument. Vegard er aktiv og 

allsidig, med oppdrag som solist, kammermusiker og 
dirigent, samtidig som han driver eget produksjons- og 
plateselskap. 



Kveldens konsert markerer avslutningen på høstens 

første prosjekt. Tradisjonen tro har vi også i år invitert 
med oss lokale musikanter i alle aldre for en smak på 

amatørkorpslivet. Det har vært samspill til glede for 
alle parter, og SJO vil gjerne ha med alle videre til nye 
prosjekter og utfordringer. 

 
Vi vil gjerne takke Bærum kommune som, ved utdeling 

av grunn- og prosjektstøtte, har bidratt økonomisk til 
kveldens konsertopplevelse. 

 
 
 
 
 
Vi sees vel snart igjen? 
Neste konsert med Stabekk Janitsjarorkester blir 
lørdag 31. oktober i Østerås kirke, da i samarbeid med 

Skui Brassband. Velkommen! 
 

 
 

 
 

Kontakt og informasjon: www.sjo.no og sjo@sjo.no 

 

http://www.sjo.no/
mailto:sjo@sjo.no

