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På bildet er fra venstre: Kristoffer Lund (bassklarinett), Ingrid Louise Holter (trompet),
Jørgen Abell Vik (slaginstrumenter), Edda Losch (fagott) og Vilde Abell Vik (waldhorn).

Velkommen
til HUK
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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. 903 05 688

POSTADRESSE:
Postboks 484, 2304 Hamar

Leder i styret for Hamar Ungdomskorps
Ketil Lund
Tlf. 909 43 421

BANKKONTONUMMER:
Sparebanken Hedmark 1800.14.50480

Tillitsvalgt i HUK
Lars Kristian Bakken

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

DIRIGENTENE I HJSK:
Ledere for Aspirantkorpset
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907
Heidi Østby
Tlf. 918 51 597

Nestleder

Dirigent for Juniorkorpset
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907

Tlf. 911 09 444

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

Leder for Juniorkorpset
Kirsti Thoresen
Tlf. 959 25 308

Hovedkasserer
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907
kasserer@janitsjarskolen.no

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

Hovedmaterialforvalter
Ingar Ramsberg
Tlf. 454 01 636

Dirigent for Hamar Ungdomskorps
Kristoffer Kregnes
Tlf. 984 36 374

Hoveduniformsforvalter
Solfrid Anmarkrud
Tlf.  993 45 143
Aktivitetsleder i HJSK
Tanja Sveen
Tlf. 994 40 319
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LEDEREN HAR ORDET

Sesongstart 2018 – 2019
Det har vært en begivenhetsrik høst og nå er
vi allerede inne i vintermånedene. HJSK viste
en spesielt fin side ved seg på starten av
sesongen med samhandling mellom korpsene.
HJGK øvde og spilte sammen med HUK
frem til markeringen av NMFs 100-års
markering. Jan Kola ledet begge korpsene
og sørget for en fin sammensveiset gjeng
med ungdommer. En ekstra takk til Jan for
en flott og litt annerledes sesongstart.
Vi har også fått til en fin samhandling i
aspirant- og juniorleddet vårt. Heidi, Bengt
og Kirsti får til en suveren balanse. Grunn
opplæringen har etter en liten omorgani
sering i formen blitt styrket. Og det er alltid
fint å ønske nye medlemmer velkommen.
Heidi og Bengt tar de med på en superfin
start og reise videre i Janitsjarskolen.
HUK har siden sommerferien ventet spent
på ny dirigent. Det er en prosess som har
tatt litt tid. Det er mange verdier som skal
ivaretas utover det å kunne formidle kunnskap, inspirere og utvikle korpset musikalsk.
Vi har et stort ansvar i å sørge for et godt
miljø i tillegg til det musikalske. Trivsel og
tilhørighet er det aller viktigste. Etter noen
runder med gjestedirigeringer og samtaler
med aktuelle kandidater, var det nå flott å
endelig få ønske velkommen en ny dirigent
til HUK, Kristoffer Kregnes. Mange kjenner
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ham fra sommerkurs på Toneheim. Men
vi kan i tillegg fortelle at Kristoffer har god
erfaring med korps og dirigering, og en
solid utdannelse fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og bachelor på
trompet fra NTNU. Vi gleder oss til tiden
fremover sammen med ham.
For en som blir blank i øynene av rødjakker,
var det en drømme-Triolen i år – hele HJSK
samlet på scenen. Og en helt spesiell takk
til Henning Børresen som ledet HUK en
god periode gjennom denne høsten og
under Triolen. Beste Triolen-øyeblikk å få
oppleve dere alle sammen på en og samme
scene igjen. Dette bør inspirerer til noen
spennende planer for å markere HJSKs
50-årsjubileum i 2020. Vi må starte planleggingen nå snart. Men aller først får vi vel
forberede oss på juletiden vi har foran oss.
Vi skal gjennom flere arrangement: HUK
og koret Defrost i Ringsakerkirken og jule
konserter med både HJGK, Juniorer og
Aspiranter. Jeg gleder meg til en fin juletid
sammen med dere.
Selv om det er noen uker igjen, ønsker jeg dere
alle en superfin høytid og en gledelig jul. Og takk
for innsatsen til dere alle sammen.
Beste hilsen Per Cato Risberg, leder i HJSK
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Tusen takk for bidraget og mange fine år

BJØRN ARE

Kjære Bjørn-Are. Din fartstid i Janitsjarskolen gjennom mange år
har vært rik og betydningsfull. Som korpsgutt og rødjakke helt tilbake
til 70-tallet. Og mange år som både instruktør og dirigent.
Du har også vært med på en korpshistorie i byen vår. Du var selv korpsgutt da
guttekorpset ble slått sammen med jentekorpset. Du har vært med på Triolen både i
Guttekorpset, Jente- og guttekorpset, HUK
og som dirigent. Du har vært med på Triolen
både i Teatersalen, Hamarhallen og her i
Kirsten Flagstadsalen. Du har vært med når vi
har hatt tilholdssted på Ajer Ungdomsskole,
Sangens- og musikkens hus, på yrkesskolen og den viktige etableringen i Hamar
Kulturhus. Du har opplevet Janitsjarfestivaler
på Hamar og feiring av jubileer her i Janitsjarskolen. Og ikke minst, du har vært med å
forme en rekke flotte barn og ungdom, gitt
de grunnlag til en berikelse i livet de alltid vil
ha glede av. Og den gleden er en helt fantastisk gave å skjenke noen.
Noen av elevene har til og med blitt
profesjonelle utøvere. Men det viktigste er
gleden i det å ha vært med her, ta del
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i miljøet, og ha musikk med seg i en litt mer
spesiell og nær form enn alle andre kanskje
opplever. Det har man med seg hele livet.
Bjørn-Are, tusen hjertelig takk for ditt
bidrag her i Janitsjarskolen i alle årene, sjela
og timene du har lagt igjen her. Alt du har
vært for oss har en verdi som hverken kan
tallfestes eller beskrives. Jeg skulle ønske alle
kunne se og forstå hvor stor en slik innsats
er. Fordi det er denne enorme innsatsen
som skaper alt i en organisasjon som Hamar
Janitsjarskole, og som den er så avhengig av.
Tusen takk for hardt arbeid, masse gleder
og fine opplevelser, og for alle de fine barna
og ungdommene du har vært med på å gi
oss.
En god og varm hilsen fra meg og oss alle,
og ikke minst fra Hamar Janitsjarskole.
Per Cato Risberg
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GISET

GISET AS
Grønnegata 34
Pb. 503, 2304 Hamar
Telefon: 62 52 12 30
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E-post: giset-as@giset.no
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Edda Losch og Frida Thomassen har blitt gode venner.

Gode musikkvenner
HUK har også i år «fått» et uventet nytt
medlem, en utvekslingsstudent fra Tyskland.
Hun spiller fagott, og navnet er Edda Losch.
Det er ikke så mange fagottister vi har hatt
i Janitsjarskolen, så hennes inntreden har
vært en kjærkommen forsterkning. Hun har
fått flere venner, og en av disse er Frida
Thomassen som spiller fløyte. I samtalen
i pausen er det mange spørsmål til Edda:
«Hvor kommer du fra?» «Fra Bremerhaven i
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Nord-Tyskland». Edda bor på Hamar vest,
i Furubergvegen. Som utvekslingsstudent
ønsker hun å lære norsk, et språk hun synes
er spennende. Hun har spilt i korps i to år.
Hun gleder seg til å oppleve mer av Norge
og bli godt kjent med venner i Hamar.
Vi håper hun vil finne seg til rette i ungdomsmiljøet i korpset. Alt lover bra, og hun kan
allerede snakke mye norsk!
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Juniorkorpset
Dirigent: Bengt Furnes
Sigurd Hallem Andersen........................ Altsaksofon
Frida Røhnebæk Taivalsaari.................. Klarinett
Viktor Stengel.......................................... Altsaksofon
Josephine Hallfrid Stormoen................ Klarinett
Levi Austdal.............................................. Tenorhorn
Ragnhild Nordhagen Holtet................. Klarinett
Elida Nordlund........................................ Klarinett
Julius Nordstad........................................ Tenorhorn
Ayesha Nasih........................................... Fløyte
Maja Lilleengen Bergan.......................... Tenorhorn
Mats Abell Furnes................................... Tenorhorn
Bendik Holen............................................ Trompet
Karen Thoresen Ramsberg................... Klarinett
Suji Wei Rinke-Øysteinson................... Waldhorn
Ingeborg Risbakken................................ Altsaxofon
William Kirabo Sserunjogi Slagsvold.. Slagverk
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Tenorhorngutta i Juniorkorpset.
Vi ønsker lykke til med øvinga framover.
Gleder oss til å høre dere igjen.
www.janitsjarskolen.no

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 ca. 75 ansatte, sunn økonomi og en omsetning på ca. 300 mill. kroner i 2018.

SE VÅRE BOLIGER PÅ NORDBOLIG.NO
Vi har et rikt utvalg i moderne og tradisjonelle eneboliger, tomannsboliger og
leiligheter.
Gå inn på www.nordbolig.no og finn din boligdrøm, eller ring på tlf. 40 00 28 90.
www.facebook.com/nordbolig // Instagram: @nordbolig
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Tallin-tur for
Jente- og guttekorpset
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Triolen-konserten 2018. Her opptrer aspiranter og juniorer sammen.

Velkommen til nye

ASPIRANTER
i Hamar Janitsjarskole

Her er navnene på de nye som startet i høst (11 stk):
Selin Bardakci, Stran Hariwan, Ingrid Aline Helleberg, Zelda Høistad, Adelina Hustoft Hoti,
Johanne Pedersen-Haasma, Jonatan Risbakken, Armak Gyursel Sadka, Ruth Par Tha Thanduh,
Anna Synnøve Trongsmo og Lise Støe Valla.
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TRIOLEN
for 55. gang

Da har vi nettopp gjennomført den 55.
«Triolen»-konserten» (Hamars lengstlevende
konsertserie). Det er ikke til tro at vi skulle
holde «dette gående» i så mange år. Siden
starten i 1964 har Hamar Ungdomskorps
hatt det tekniske ansvaret. HUK er den
faste «Triolen»-deltakeren i tillegg til at
Hamar Jente- og Guttemusikkorps (i starten
Hamar Guttemusikkorps da vi ikke hadde
noe jentemusikkorps) har deltatt på alle
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Triolen-arrangementene. I år var Hamar
Janitsjarskoles Aspiranter og Juniorer med
som 3. part (kveldens gjester) i tillegg til
PS Dance v/Therese Slob.
Takk for fint spill og flotte danser.
Vi er utrolig stolte over at vi på ny har klart
oppgaven på ny.
GRATULERER ALLE DELTAKERE!
www.janitsjarskolen.no

Henning Børresens
talentpris 2018

Årets prisvinner, Ingunn Korsgård Hagen
dirigerer HUK.
Utdelingen av Henning Børresens
Talentpris er blitt et fast innslag under
Triolenkonserten.
I år skal prisen deles ut for 17. gang. Siden
starten ved utdelingen av prisen i 2002,
er det medregnet kveldens beløp, delt ut
400 000 kroner til unge talent som utøver
en eller annen form for kunstnerisk virksomhet, og som satser på å gå videre i framtida.
Prisen i 2018 er på 25 000 kroner.
De som søker på prisen, må bo eller ha bodd,
i Hamar, eller en av nabokommunene.Juryen
er identisk med styret i Henning Børresens
Kulturfond, og består av Henning Børresen,
Tove Myrvold, Espen Wold, Arild Halvorsen,
Hilde Gullhav og Hans Kristian Finckenhagen.
HJSK – medlemsblad, november 2018

Følgende har fått «Talentprisen»:
2002 Synnøve Gabrielsen Wetten (billedkunst)
2003	Mari Silje og Håkon Andersen Samuelsen
(fiolin og cello)
2004 Espen Berg (jazz piano)
2005 Maren Myrvold (klassisk sang)
2006 Yngvild Aspeli (figurteater)
2007 Mari Rui Nygaard (musikk, waldhorn)
2008 Astrid Groseth (dans)
2009	Kasper Skullerud Værnes
(musikk, altsaxofon)
2010 Marte Reithaug Sterud (dans)
2011 Jenny Skumnes Moe (musikk)
2012 Kim Erik Pedersen (musikk, altsaxofon)
2013 Anders Torgundrud Røshol (komponist)
2014 Bernt Ola Volungholen (sanger)
2015 Siri Kval Ødegård (sanger)
2016 Marta Irene Naglic (pianist)
2017 Fabrice Vestad (pianist)
2018 Ingunn Korsgård Hagen (dirigent)
Henning Børresens Kulturfond er etablert
som en erkjentlighet og takk fra Hamars innbyggere og næringsliv for den innsatsen som
ildsjeler i Hamar Janitsjarskole har gjort
i løpet av årene fra 1970 fram til i dag.
Mange av Hamar Janitsjarskoles elever har
utviklet seg til å bli profesjonelle musikere av
verdensklasse, og de er gode ambassadører
for Hamar.
Hans Kristian Finckenhagen var det som
tok initiativet til å etablere fondet. Fondet
bærer Henning Børresens navn fordi han er
en av ildsjelene i Hamar som har gjort mest
for å gi barn og ungdom et tilbud for kulturell
utfoldelse.
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Markering av Norges Musikkorps Forbunds 100-årsjubileum,
15. september på Stortorget.

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

100 år

Siden den norske korpsbevegelsen vokste
fram rundt 1880-tallet, har den blitt en viktig del av norsk kultur og tradisjon. Allerede
fra 1850-tallet startet de første korpsene
i Norge. Allerede i 1870 spilte et guttekorps, Liers guttemusikkorps, i Hamar ved
kong Oskars kroningsferd, men det er først
i 1911 det snakkes om Midtbyen skoles
guttemusikkorps i Hamar. Hamar har i mange
sammenheng vært en janitsjarby i Norge.
Med nesten 60 000 utøvende medlemmer,
er Norges Musikkorps Forbund i dag en av de
største kulturorganisasjonene i landet. Det
snakkes stadig om at korpsbevegelsen er unik
og sjelden. Det vises ofte til hva korpsene har
betydd for «det å kaste glans over dagen».
Den 5. juli i 1918 tok en del entusiastiske

og fremsynte menn initiativet til etableringen
av organisasjonen Norges Musikkorps
Forbund (dette navnet ble først brukt i
1956). Musikkorpsene fikk sin overbygning
som skulle fremme fellesskapets interesser.
Etter hvert som guttemusikkorpsene, ungdomskorpsene og amatørkorpsene vokste
fram, fikk vi også de første rene jente
musikkorpsene. I dag er jentene/damene
i flertall i de ulike korpsene.
Det er mange som bidrar til at korpsene
er viktig for verdier som demokrati, frivillighet
og samhold, noe vi som har spilt og spiller
kan understreke. Gjennom korpsbevegelsen
har vi fått venner for hele livet. Å spille i korps
er et lavterskeltilbud for den brede lag av
befolkningen. Alle kan få være med!

Hamar Janitsjarskole gratulerer Norges Musikkorps Forbund med 100-årsjubileet!
HJSK – medlemsblad, november 2018
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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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HUK-ere i Garden
I høst var det nytt inntak i Garden,
og denne gangen var det Kamilla
Edvardsen og Henriette Brustad
som skulle iføre seg gardens
flotte uniform. Disse medlemmene
er nr. 67 og 68 som har kommet fra Hamar Ungdomskorps til
HMKGarde. Kamilla (trompet) er
i signaltroppen, mens Henriette
(altsaxofon) spiller i korpset. Vi
ønsker lykke til med alt de har
foran seg av spennende oppdrag.
Selvfølgelig var hyggelig å stikke
innom øvelsen for å snakke med
kameratene i HUK. Kanskje flere
fra HUK vil prøvespille neste år?

Vil du støtte Hamar Janitsjarskole?
Vi selger kortpakker som inneholder
20 gratulasjonskort. Pakken inneholder
kort som passer både til barn og til
voksne. Kjekt å ha en slik pakke liggende
til anledninger hvor et kort er påkrevd.
Kortpakken koster 250 kroner. Dersom
du ønsker å kjøpe en pakke, bruk giroen
som du finner utenpå medlemsbladet.
Kortpakken blir sendt til deg per post.
Takk for din støtte!
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Klar for vår og so
vår og sommer?

Velkommen til Perry Hamar på Øs
innlandets senter for hud og

Klar for vår og sommer?
Klar
for
vår
og
sommer?
Klar for vår og sommer?

n til Perry Hamar på Østre Torg,
dets senter for hud og hår.

Velkommen til Perry Hamar på Østre Torg,
innlandets senter for hud og hår.
Velkommen til Perry Hamar på Østre Torg,
Velkommen
til Perry
Hamar
påog
Østre
innlandets
senter
for hud
hår.Torg,
innlandets senter for hud og hår.

Perry Frisør 62 53 56 50* | Klippotek 62 53 56 56 | HudFo
Bestill time online med FixIt-appen | perryham

Perry Frisør
50*
| Klippotek 62 62
53 56
62 53 56 53
50* | Klippotek
62 62
5353
565656
| HudFotSpa
5356
56| HudFotSpa
53
Bestill time online med FixIt-appen | perryhamar.no
online med FixIt-appen
| perryhamar.no
Perry Frisør 62 53 56 50* | Klippotek 62 53 56 56 | HudFotSpa 62 53 56 53
Bestill time online med FixIt-appen | perryhamar.no
Perry Frisør 62 53 56 50* | Klippotek 62 53 56 56 | HudFotSpa 62 53 56 53
Bestill time online med FixIt-appen | perryhamar.no

side 18

www.janitsjarskolen.no

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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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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«Grasrotandelen»

78862

Mer til frivilligheten
Siden 2009 har tusenvis av frivillige lag
og foreninger fått millioner av kroner
direkte fra Norsk Tippings kunder gjennom Grasrotandelen. Ordningen går ut
på at hver enkelt Norsk Tipping-kunde
selv kan bestemme hvilken forening eller
klubb som skal motta et beløp av det
de selv spiller for.
Fra 1. januar ble denne Grasrotandelen
økt fra 5 % til 7 % prosent av spillinnsatsen. Det betyr at hver enkelt grasrotgiver blir mer verdt for foreningene.
Vi trenger flere som vil gi sitt bidrag til
HJSK gjennom Grasrotandelen.

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
ungdomsarbeid HJSK gjør for musikantene
våre. I medlemsbladet er det med ny giro for
medlemskontingent. Da kan du bare innbetale
150 kroner til konto 1800.14.50480.
Eller vippse til VIPPS-nummer 78862.
Takk for bidraget.
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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

