
ASKER OG BÆRUM UNGDOMSKORPS 
OG

 STABEKK  JANITSJARORKESTER

Bærum Kulturhus, 
søndag 26. september 2010.

Dirigenter:
Maria Molund

og
 Vegard Landaas



Program

Superman March John Williams,
arr. Paul Lavender

Makin’ Whoopee

Solister: Anna Hartmann 
             Anne Lise Opstad

Gus Kahn, 
Walter Donaldson,
arr. Lars Erik Gudim

Sorcerer's apprentice Paul Dukas,
arr. F. Winterbottom

Valdresmarsj Johannes Hanssen

                                
-PAUSE-

Utdrag fra William Tell G. Rossini, 
arr. J.Sommer

Cartoon Paul Hart

Wildlife Suite
3. The Dancing Foxes
4. The Flight of the Red Deer

Solist: Vegard Landaas

Øivind Westby

Godzilla Eats Las Vegas Eric Whitacre



Asker og Bærum ungdomskorps (ABUK) er et prosjektdrevet 
korps startet med tanke på å gi unge talenter i skolekorpsene 
mer utfordring. Korpset er fem år i 2011 og har siden start 
allerede bygd opp gode tradisjoner og en god besetning med 
raskt stigende nivå. I dag har korpset medlemmer i alle aldre, 
men med hovedvekt på skolekorpsalder. Korpset drives av alle 
medlemmene, og har også som mål å lære opp unge musikanter 
til hvordan man driver et korps og hvor viktig det er at alle 
bidrar. 
Fremover planlegger vi i 2011 korpstur til Spania for å feire 
vårt 5- årsjubileum. Vi skal også i mars delta i NM for 
janitsjarkorps for første gang i 4. divisjon, etter å ha 
kommet på 2. plass i 5. divisjon i 2010. 

Stabekk Janitsjarorkester (SJO) ble stiftet høsten 1918, 
under navnet Stabekk Private Musikkforening. Over 90 år 
senere lever korpset i beste velgående, med ambisjoner om å 
være blant Norges beste janitsjarorkestere. SJO baserer 
driften på konsertprosjekter med et variert repertoar, men 
med et gjennomgående fokus på originalskrevet 
janitsjarmusikk.

Stabekk Janitsjarorkester øver i Kulturhuset Stabekk Kino 
på tirsdager kl 19-22, og ønsker alle nysgjerrige velkommen 
innom. 



Maria Molund har sin bakgrunn fra skole- og amatørkorps 
både i Fetsund og på Skjetten. Hun begynte å dirigere 
aspirantkorps i en alder av 16 år og har siden dette uavbrutt 
jobbet som dirigent med flere skolekorps og amatørkorps i 
Oslo og Akershusområdet. Hun tok sin grunnutdannelse ved 
Norges Musikkhøgskole hvor hun studerte utøvende tuba hos 
Torbjørn Kvist. Hun tjenestegjorde også som vernepliktig 
musiker i Forsvarets stabsmusikkorps et år, og jobbet etter 
høgskolen både som dirigent og frilans musiker i 5 år. I 2008 
bestemte hun seg for å videreutvikle dirigentkunnskapene 
sine og søkte seg inn på Royal Northern College of Music i 
Manchester, og startet her på sin masterutdanning i 
direksjon høsten 2009. 

Vegard Landaas er 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.


