
 

 
 

 

Julekonsert 

med 

Grav skolekorps og Stabekk 

Janitsjarorkester 
 

Lørdag 09.desember 2017  



Grav skolekorps 

Aspirantkorps. Dirigent Linda Christine Bergaplass 

Bjelleklang J.L. Pierpont 

 

Juniorkorps. Dirigent Knut Lothe 

Deilig er den himmel blå J.D. Meidell 

Sancta Lucia Napolitansk vise, Arr. G. Lintvedt 

Monster Rock T. Molter 

Sonjas sang E.Monn-Iversen, Arr. H. Esplo 

 

Hovedkorps. Dirigent Knut Lothe 

Det lyser i stille grender L. Sørås, Arr. B.M. Kjærnes 

Adagio T. Albinoni, Arr. H. Esplo 

Winter Wonderland F. Bernard, Arr. B.M. Kjærnes  

Vi tenner våre lykter B. Rønningen, Arr. B.M. Kjærnes 

Prøysens jul Arr. H. Esplo 

Cinema paradiso 

Solist på saksofon: Tellef Eid Barland 

E. og A. Morricone, Arr. R. Longfeld 

White Christmas I. Berlin, Arr. I. Sunde 

 

Linda Christine Bergaplass (1986) er opprinnelig fra Hallingdal. Hun er utdannet fløytist med master 

fra Det Jyske Musikkonservatorium, bachelor fra Universitetet i Agder og har tatt Administrasjon og 

ledelse og Ensembleledelse ved Norges Musikkhøgskole. Hun arbeider som fløytepedagog og dirigent 

i kulturskoler og korps i Oslo og omegn og på NMF sine sommerkurs. Hun spilt i flere profesjonelle 

orkestre og ensembler; Symfoniorkestrene i Århus og Kristiansand, Århus Sinfonietta, Kristiansand 

Blåseensemble og Orkesterkollektivet. Hun er aktiv som frilanser, spiller fast i ensemblet Det ljomar 

av viking og i Det Norske Fløyteensemble, samt i elitekorpset Opus’82. 
 

Knut Lothe stakk hodet fram og kastet glans over fødeavdelingen på Bodø sykehus under en forferdelig 

vinterstorm jula 1972. I 1980 fikk han eget trommesett. I 1984 ble han korpsmusikant. I 1987 ble han 

trommeinstruktør. Knut er utdannet ved Norges Musikkhøgskole hvor han også var ansatt i perioden 

1997-2013. Knut har spilt ca 3000 skolekonserter for Rikskonsertene/Den kulturelle skolesekken siden 

1995. Knut liker godt å prate i mikrofon.  



Stabekk Janitsjarorkester. Dirigent Jan-Erik Hybertsen 

 

Suite Francaise, sats 1, Normandie D. Milhaud 

The Christmas Song 

Solist på trombone: Lise Knudsen 

M.Tormè og R. Wells, Arr. L.E. Gudim 

Hobbits, sats 5  

fra symfoni nr. 1 The Lord of The Ring 

Johan de Meij 

TVs Julafton 

 

George, Smith, Hoffman, Livingstone 

Arr. P-O. Ukkonen 

Deilig er jorden Trad, Arr. A. Sandvold/Therese Birkelund 

 

 

Grav skolekorps og SJO - fellesnummer 

Silent Night Arr. Sammy Nestico 

 

 

JAN-ERIK HYBERTSEN (f.1979) er Stabekk Janitsjarorkesters faste dirigent. Han er utdannet fra 

Norges Musikkhøgskole, der han studerte med Ole Kristian Ruud. Han avla sin diplomeksamen med 

Kringkastingsorkesteret i 2010, og har siden deltatt på internasjonale mesterklasser og studert med flere 

kjente dirigenter. 

 

Hybertsen har arbeidet med blant annet Stavanger Symfoniorkester, Kongelige Norske Marines 

Musikkorps og Luftforsvarets Musikkorps. Han har gjestet Nasjonaloperaen i Romania og 

Nasjonalfilharmonien i Moldova, og arbeider regelmessig med Prinsens Musikkorps i Danmark. I mai 

2016 var Hybertsen finalist til stillingen som assistentdirigent ved Royal Scottish National Orchestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grav skolekorps så dagens lys i 1923. De første 33 årene var korpset kun for gutter, men fra 1956 fikk 

heldigvis jentene også være med.  
 

I Grav skolekorps har vi det gøy med toner og venner. Barn og unge lærer noter, å spille et instrument 

og å lage musikk i samspill med andre. Vi byr på tilhørighet og kameratskap. Her knyttes 

vennskapsbånd – på tvers av kjønn og alder. 

Vi vil gjennom et godt pedagogisk opplegg og trygt sosialt miljø bidra til barnas vekst og utvikling. 

Grav skolekorps vil være et korps som skaper glede og god stemning i lokalmiljøet med sin musikk. 
 

Følg Grav skolekorps på Facebook (@gravskolekorps) og på www.gravskolekorps.no 

 

 

Stabekk Janitsjarorkester (SJO) ble stiftet i 1918, og vil markere 100 årsjubileet med mange flotte 

konserter. Korpset består av omlag 40 spillende medlemmer i alle aldre, og vi øver hver tirsdag på 

Nadderud videregående skole. SJO bestreber seg på å sikre variasjon i prosjektene gjennom korpsåret, 

men hovedfokus er alltid på det musikalske, med ønske om å sikre utfordringer og gode opplevelser for 

både medlemmene og publikum.  

 

Jubileumsåret 2018 er spekket med spennende prosjekter og konserter, med musikalsk innhold som 

spenner fra klassisk janitsjarrepertoar til mer showpreget musikk, ledet av et knippe dyktige og 

inspirerende dirigenter. Alle konsertene byr på strålende solister, inkludert fiolinist Elise Båtnes, 

sanger Live-Maria Roggen, Jan Eggum og fløytist Trine Knutsen. 

Deltagelse i NM i Trondheim er viktig også i jubileumsåret, og i mars stiller SJO på scenen i 2. divisjon. 

På 17. mai skal vi også vise oss frem, med både plasskonsert på Bekkestua og festkonsert i Bærum 

kulturhus. Stiftelsesdagen vår markerer vi 1. september i Bjerkelunden. Da vil vi i samarbeid med 

Norges Musikkorpsforbund – sin faktisk ble stiftet her for 100 år siden !!! – invitere med oss skolekorps 

i Bærum og omegn til å delta.  

 

Lyst til å spille med oss? – Stikk innom oss på tirsdagsøvelsen (19:00-22.00) på Nadderud 

videregående skole, ta kontakt med styret (styret@sjo.no) eller med gruppeledere – se www.sjo.no  

 

Følg SJO på sosiale medier og få førstehåndsinformasjon om konserter i jubileumssesongen 2018. 

Facebook (@stabekkjanitsjarorkester), Instagram og www.sjo.no. 

 

 

 

http://www.sjo.no/

