H A MAR

J AN I TSJ AR S K OL E
MEDLEMSBLAD 3/2017 44. årgang

Janitsjarbyen
ved Mjøsa
Triolen for 54. gang i Kulturhuset

NAVN OG NUMMER I JANITSJARSKOLEN
HAMAR JANITSJARSKOLE (HJSK)
www.janitsjarskolen.no
post@janitsjarskolen.no

Leder i styret for Aspirant/Junior
Kjersti Risbakken
Tlf. 947 93 267

ØVINGSSTED:
Hamar kulturhus

Leder i styret for Hamar Jente- og
Guttekorps
Kirsti Eide Nyhus
Tlf. 913 98 514

POSTADRESSE:
Postboks 484, 2304 Hamar

Leder i styret for Hamar Ungdomskorps
Bjørn Bækkelund
Tlf. 909 43 421

BANKKONTONUMMER:
Sparebanken Hedmark 1800.14.50480

Tillitsvalgt i HUK
Kamilla Bakke Edvardsen Tlf. 948 41 286

HOVEDSTYRETS MEDLEMMER:
Leder
Per Cato Risberg
Tlf. 476 60 003
post@janitsjarskolen.no

DIRIGENTENE I HJSK:
Instruktør/dirigent Aspirant
Heidi Østby
Tlf. 918 51 597
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907

Nestleder

Dirigent for Juniorkorpset
Bjørn Are Knudsen
Tlf. 402 22 018

Sekretær
Ingeborg Kristiansen
Tlf.  918 83 446
post@janitsjarskolen.no

Dirigent for Hamar Jente- og
Guttekorps
Jan Kola
Tlf. 971 38 497

Hovedkasserer
Nils Erik Asmundsvaag Tlf. 906 15 300
kasserer@janitsjarskolen.no

Dirigent for Hamar Ungdomskorps
Morten Sanner
Tlf. 480 54 281

Hovedmaterialforvalter
Ingar Ramsberg
Tlf. 454 01 636

Musikalsk leder
Bjørn Are Knudsen

Tlf. 402 22 018

Hoveduniformsforvalter
Solfrid Anmarkrud
Tlf.  993 45 143
Aktivitetsleder i HJSK
Kjersti Levernes Lund
Tlf. 480 06 896
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LEDEREN HAR ORDET

Kjære alle sammen !
Høsten er over og vi er på vei inn i vinter
tiden. Akkurat i overgangen høst/vinter fikk
vi som alltid et superflott arrangement av
HUK med gjester under den 54. «Triolen».
I år ble også Triolen «pakket» inn i et flott
arrangement for å markere betydningen av
Hamar som janitsjarby. En hel helg i novem
ber med korpsmusikk fra Hamar-korpsene.
Markeringen av Hamar som janitsjarby er i
utgangspunktet en bok om historien vår som
er gitt ut av historielaget, og det var naturlig
at vi alle deltok i utgivelsen av boka med
arrangementet «Janitsjarbyen ved Mjøsa». Alle
korpsene våre og aspirantene deltok. Et flott
arrangement som viser bredden også når det
kommer til solister. Fra egenkomponert gitar
solo, til trompetsolo og sang fra egne rekker.
Jeg la merke til at vi var mange som var stolte
og litt rørt under konsertene. En ekstra takk
til Henning Børresen som har sørget for at vi
som teknisk arrangør klarte å gjennomføre
oppgaven vår, og ikke minst en takk til alle
som bidro med kakebaking og salg, annonse
inntekter og programblad. Det er en betyde
lig innsats fra mange for å få til slike arrange
menter.
HUK hadde en ekstra hektisk helg under
Triolenhelga. Dagen etter reiste de for å
delta i konkurranse i Oslo. I år ønsket de å
prøve noe nytt, reise ut av egen region og
konkurrere. De gjorde en flott innsats med
stykker som krever sitt. HUK’erne våre er
vant med 1. plass og høye poengsummer,
så noen av de ble litt skuffet med en 5. plass.
Det var høyt nivå og de leverte meget bra,
så alle skal være stolte av egen innsats og ta
til seg en ny og nyttig erfaring ved å prøve
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seg på litt større utfordringer. BRA HUK!
En travel tid ble det også for Jente- og
Guttekorpset som deltok i forestillingen
«Korps». En storsatsing fra Teater Innlandet
med et stykke skrevet av Knut Nærum.
En del av den individuelle instrumentopp
læringen kom sent i gang i høst. Noe vi ikke
er fornøyd med. Alle som ble rammet av
dette opplevde dette som lite tilfredsstil
lende. Også vi i HJSK. Avtalen med kultur
skolen som nå er noen år gammel, er dess
verre ikke bedre enn at kulturskolen over
holdt de frister de har satt. Men det er første
gang vi har opplevet at de har strukket fris
tene til det ytterste. Dette har en del å gjøre
med at kulturskolen ikke fikk på plass alle stil
linger innen høsten kom. Avtalen med kultur
skolen skal nå reforhandles. Dette gjør vi i
samarbeid med Vang Skolekorps som også
har tilsvarende avtale. Vi vil nå kreve en
avtale som også forplikter kulturskolen å yte
med sine tjenester til oss. Dette er en av
mange punkter som nå må klargjøres.
En hyggelig avslutning på denne sesongen
er juleavslutningene som er rett rundt hjørnet.
10. desember skal alle korpsene og aspiran
tene sørge for å få oss i en god julestemning
på tradisjonelt vis. Og hyggelig at vi også i år
kan arrangere julekonsertene i Kulturhuset.
Til aspirantene våre ønsker jeg spesielt vel
kommen og vi gleder oss til å se dere på
scenen igjen sammen med Bengt og Heidi.
Til dere alle sammen, både musikanter, tillitsvalgte,
venner og foreldre, ønsker jeg dere en riktig god jul.
Beste hilsen Per Cato Risberg, leder i HJSK
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Velkommen til
Janitsjarbyen ved Mjøsa
Velkomstord ved Henning Børresen
til konsertene lørdag og søndag.

Velkommen til «Janitsjarbyen ved Mjøsa», en
festdag for oss janitsjarer som har en lang og
tradisjonsrik historie. Janitsjarmusikken har
preget byen helt fra 1856. Vi i bokkomiteen
er takknemlige for at Hamar historielag lot
oss få gi ut boka «Janitsjarbyen ved Mjøsa».
Begrepet «Janitsjarbyen» vokste fram på
slutten av 1960-tallet, spesielt knyttet til
prestasjonene til janitsjarene i Hamar, ikke
bare som utøvere, men også hva de skapte
gjennom sin virksomhet på mange plan. Da
så «Janitsjarfestivalen» ble en realitet rundt
1970, fikk «Janitsjarbyen» sin helt spesielle
status i byen og i Norge. Ingen andre byer
har hatt en «janitsjarfestival», og i hele 30 år
har festivalen preget byen. Mange av verdens
beste korps har gjestet byen. Flere av byens
borgere savner og snakker fortsatt om janit
sjarfestivalen.
Bokkomiteen ønsket noe mer enn bare å
lage en bok. Boka er et bevis på historien som
har vært og fortsatt er, mens det er de som
skal spille konserter disse to dagene som er
fremtida til janitsjarene i Hamar. Vi janitsjarer
er så heldige å ha landets flotteste øvings- og
konsertlokaler. Rammevilkårene og muligheten
er til stede. Bokkomiteen vil derfor, gjennom
boka, utstillingen og konsertene, rette fokus
på utøverne, hva som trengs for å opprett
holde et «janitsjarmiljø» i Hamar. Det er alle
i og rundt miljøet som skal bidra til å gjøre
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byen attraktiv å vokse opp i, samt synliggjøre
«kulturbyen» Hamar på sin måte. Vi ønsker
å bevisstgjøre hva vi holder på med og hva
som skal til for at «janitsjarbyen» fortsatt skal
ha den status den fortjener. Velkommen til
«Janitsjarbyen ved Mjøsa».
Vi takker Hamar historielag som tok oss på
alvor og lot oss få slippe til med «Janitsjarbyen
ved Mjøsa», historielagets årbok for 2017.
Takk for godt samarbeid og takk for pengene
dere bidro med for å lage boka. Takk også til
Sparebank 1 Østlandet og Hamar kommune
med sine bidrag.
Deretter vil vi gi en stor takk til Geir
Vestad og Tove Myrvold for det arbeidet
dere har gjort. Uten dere, ingen bok. En
velfortjent applaus.
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GISET

GISET AS
Grønnegata 34
Pb. 503, 2304 Hamar
Telefon: 62 52 12 30
Vakttelefon: 62 53 07 28
E-post: giset-as@giset.no
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NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen. Gruppen jobber innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling,
salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Vi har hovedkontor på Hamar, salgskontor i Elverum ,
Gjøvik og Lillestrøm. Gruppen har over 65 ansatte, sunn økonomi og en omsetning på ca. 267 mill. kroner i 2016.

SE VÅRE BOLIGER PÅ NORDBOLIG.NO
Vi har et rikt utvalg i moderne og tradisjonelle eneboliger, tomannsboliger og
leiligheter.
Gå inn på nordbolig.no og finn din boligdrøm, eller ring oss på tlf. 40 00 28 90.
www.facebook.com/instagram // Instagram: @nordbolig

alle foto: søgård fotografiske
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Deltakere i Glommashowet:
Kristine Brunvoll, Ingrid Bjerke og Emil Aasen Skogheim

IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI!
Eidsiva fører verdier tilbake til di
lokalsamfunn, og sponser alt fra opera og
korps til ski og breddefotball.

Les mer på www.eidsivaenergi.no
Følg oss på facebook: facebook.com/Eidsiva
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«Janitsjarbyen ved Mjøsa»
Hamar har en lang og innholdsrik tradisjon som korpsby
og janitsjarby. Mange av korpsene har tidligere fått sin
historie skrevet gjennom egne bøker og beretninger. Men
en sammenhengende historie om janitsjarbyen Hamar –
inkludert korpsene i Vang – er ikke skrevet før nå. Her er
blant annet historien om Norges første guttekorps og
damekorps, som alle ble startet i Hamar. Det er historien
om internasjonale bragder, men også om årevis innsats
i lokalmiljøene. Det er også historien om ildsjelene som
har dratt det hele gjennom 160 år. Og for hver gang noe
skal feires i Hamar – da er det korpsene som stiller opp.
Boka «Janitsjarbyen ved Mjøsa» kan kjøpes via korps
musikantene for kr 200,- per stk. Som mottaker av dette
medlemsbladet tilbys du denne boka for kr 200,- per stk.
+ porto (kr 45) om du ønsker den tilsendt. For kr 200,per stk. om du vil hente den under Hamar Janitsjarskoles julekonsert den 10. desember i Hamar
Kulturhus eller etter avtale. Inntekten av salget går direkte til Hamar Janitsjarskole.

VÅ R V IS JON

«Vi skal være det beste valget
på levering av trykk, design
og grafiske tjenester til
mellomstore bedrifter
på Hedmarken

»

StORt pROduk tSpek teR · uNIk SeRVIce · lOk al
tOpp k ValIte t · SVæRt le VeRINgSdyk tIg
flek SIbel · Høy kOmpe taNSe · egeN de SIgNeR
pROduSeReR I ege t HuS · me SteR-bedRIf t

Vangsveien 63, 2317 Hamar · Tlf.: 62 52 14 92 · www.printex.no · post@printex.no
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Med kjærlighet til korps
«Noen forespørsler er rett og slett for rare til å si nei til»,
sa Knut Nærum da han fikk forespørselen fra Teater Innlandet om
å skrive et teaterstykke om og med korps.
Av Kirsti Eide Nyhus

Etter å ha vært med på denne kjærlightshis
torien til og om korps, er HJGK fryktelig glade
for at han takket ja og gjorde jobben! For det
ble et eventyr, en festaften, et fyrverkeri av en
korpskveld! Og vi var med, vi var der!
Det er halvannet år siden vi så teksten I
Hamar Arbeiderblad der de søkte etter skole
korps som ville være med i et samarbeid rundt
denne forestillingen. Og vi tenkte som Nærum;
dette må vi bare være med på! Det samme
gjorde mange andre skolekorps I Hedmark og
Oppland. Hele 46 skolekorps og over 1000
musikere har gjort kjærlighetshistorien med
Silje og Emil til en stor opplevelse for seg selv
og publikum.
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Det var et omfattende repertoar som skulle
øves inn, og vi måtte være mannsterke. Vi
lånte derfor med oss flinke og fine folk fra
HUK. Dette er en av fordelene ved organise
ringen av janitsjarskolen. De store kan hjelpe
de små. De små lærer av de store. Det gjør
godt for alle. Og det blir så fin musikk av det!
Jan Dirigent fikk oppdraget med å finne
musikk. De eneste føringene for musikkvalg
var: «Her skal det være en melankolsk låt, her
skal det være en kjent julesang, her skal dere
spille det tristeste stykket dere har» osv. Som
alltid fant han musikk som kledde korpset, og
som korpset likte å spille. Hurra for dirigenten
og korpset hans!
www.janitsjarskolen.no

«Både kjærlighet og musikk er enklest når man
går i takt.»

Skuespillertalenter i egne rekker.

Gøy å spille sammen med profesjonelle
skuespillere.

Her er Ståle Dirigent i sving, rett før han sier
opp i sinne.

Korpset tok oppdraget på det aller største
alvor! Det er noe med slike anledninger. De
får fram det beste i musikerne og viser dem at
alt er mulig hvis motivasjon og konsentrasjon
er på plass.
Det er ikke ofte at korpskonserter trekker
fulle hus, men torsdag 23. november var
nesten alle seter i Kirsten Flagstad-salen
opptatt. Det ble en varm og morsom hyl
lest til alle som spiller og har spilt i korps.
Vi takker Teater Innlandet for initiativet og
samarbeidet. Vi gjør det gjerne igjen! Det er
nemlig ikke så ofte vi er «backstage» i Teater
Innlandet!
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Mye utstyr skal på plass.
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ved Mjøsa

Juniorene i Janitsjarskolen venter på sin tur.

Sjarmerende aspiranter med uforglemmelige
blokkfløytetoner.
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Juniorer i Vang og Hamar spiller sammen – Super
Trouper.
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Victor spiller sin selvkomponerte låt – Victors
Rock.

Ingrid Nøren Stenersen var i tillegg til konferansier, også solist på to sanger under Triolen.
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Jørgen Abell Vik imponerte stort.
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Morten Sanner hadde
mye å gjøre som
dirigent for HUK og
Toneheim Janitsjar
under Triolen.

Kamilla Edvardsen i HUK var solist
på «Blåmann, Blåmann».
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Flere av musikantene i Vang skolekorps spiller også i HUK.
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innlandets nyeste kjøpesenter

byr på moderne kvalitet servert av et lokalt og
personlig vertskap! Velkommen til oss!
klær/sko/sport/fritid
bik bok
brandstad
bus stop
carlings
change
cubus
dressmann
dressmann xl
ecco
floyd
4men
h&m
h&m herre
høyer
kappahl
luggage
moods of norway
new yorker
noa noa
only
pm
polarn o. pyret
reven i gata
skoringen
skotexnæs
shoe gallery
sport 1
til henne
urban
vic
vivikes
volt
wow
you r you

åpningstider

cc mat

Mandag - fredag: 10 - 21
Lørdag: 9 - 18

9 - 21
9 - 19

ccstadion.no

ccstadion

hus og hjem
christiania belysning
clas ohlson
enklere liv
hamar farvehandel
hi-fi klubben
h&m home
husfliden
hvit tråd
kid interiør
kitch’n
nille
palma
panduro
søstrene grene
tilbords
traktøren
åhlens
mat og drikke
bakeriet i brumunddal
burger king
cc mat
funky frozen yogurt
hai catering
hai streetfood
hai2go
jordbærpikene
krutt espressobar
narvesen
subway
helse/hud/hår
apotek 1
aveda lifestyle &
spa – podium

hamar helsekost
kicks
lcn nailbar
madonna
nikita
vita
ur/optikk/gullsmed/
tilbehør
bjørklund
brilleland
cmyk
glitter
mestergull
synsam
øvrige
brio økelsrud
ark
felleskjøpet
floriss
netcom
notabene
telenorbutikken
helse/kontor
abemanning
altiusklinikken
alvenes dental
h.j. økelsrud
norco
tannlege aabakken
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Stange Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Regnskapsføring /budsjettering
Fakturering
Lønningsregnskap
Økonomisk rådgivning
Årsoppgjør/ligningspapirer
Betalingsformidling

Postboks 40, 2336 Stange – Tlf.: 62 57 46 80 – Fax: 62 57 46 81
E-post: post@stange-regnskap.no
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78862
«Grasrotandelen»
fra Norsk Tipping
Grasrotandelen er en ordning fra
Norsk Tipping, hvor du som regist
rert spiller kan velge ett lag eller én
forening som du ønsker å støtte – din
Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til
å støtte oss i Hamar Janitsjarskole!
Grasrotandelen har de siste årene
gitt oss et viktig bidrag. Dette er vi
takknemlige for, og dere skal vite at
pengene kommer godt med til ulike
tiltak i skolen. Ønsker du å støtte
Hamar Janitsjarskole?

32774970964223
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Betaling av
medlemskontingent
i HJSKs venner
Hamar Janitsjarskole er svært takknemlig
for ditt bidrag til driften av HJSK ved at du
betaler medlemskontingenten på 150 kroner.
Det koster oss en del å trykke samt sende
medlemsbladet ut til vennene. Nå viser det
seg at det er ganske mange av HJSKs venner
som ikke innbetaler 150 kroner, noe som gjør
at vi må sende ut en påminnelse om å betale.
Vi håper at dere setter pris på det ungdoms
arbeid HJSK gjør for musikantene våre. Skulle
du ha kastet giroen som var lagt ved med
lemsblad nr. 2 i mai, kan du bare innbetale
150 kroner til konto 1800.14.50480.
Eller vippse til VIPPS-nummer 78862
Takk for bidraget.
God jul og godt nytt år til dere alle.
side 21

side 22

www.janitsjarskolen.no

En planke er ikke bare en planke. Treet er råvaren vi har tuftet livene våre på.
Det har gitt oss boliger, broer og båter, kirker og samfunnshus, verktøy og varme.
Så der noen bare ser en planke, ser vi en foredlet råvare.
Vi ser 1/978 av et hjem.

FAGHANDEL INNEN
TRELAST OG BYGGEVARER

ferskvann.no • Foto: Jens Haugen Studios

DU SER EN PLANKE.
VI SER 1/978 AV ET HJEM.

Velkommen til korps-spesialisten på Hamar!

Blåseinstrumenter
Slagverk
Noter
Rekvisita
Lyd-/lysutleie
Flightverksted
Serviceverksted
TA KONTAKT FOR GODE TILBUD!

Vikingskipet

Hamar
stasjon
Audiolux
Stangevegen 22
AUDIOLUX
Stangevegen 22
N-2317 Hamar

Tlf: +47 900 777 94
epost: thor.audiolux@gmail.com

Bankkonto: 0539 39 66752
Org nr: 988 631 469 MVA

