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Musikkverksted
i Kulturhuset
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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
Ketil Are Lund
Tlf. 930 05 688
post@janitsjarskolen.no

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

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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AVTROPPENDE LEDER HAR ORDET

Janitsjarbyen Hamar
Igjen har vi kommet til tiden hvor vinter snart
blir til vår. Aktivitetene våre synes nesten
å øke i takt med lyset, det er en veldig aktiv
vår og sommer i vente med konkurranse
deltagelse, vårens høydepunkter i mai og
rene festivalstemningen i juni med region
stevne i Hamar. HJSK er medarrangør for
dette stevnet, så ekstra moro å få lov å være
med som vertskap. For mange vil det nok
vekke minner tilbake til Janitsjarfestivalen
som fortsatt står sterkt i korps-Norge. At
det nærmer seg 40 deltagende korps, viser
at Hamar fortsatt er en janitsjarby. Jeg håper
alle forstår at dette er et viktig arrangement
for oss for å vise oss frem i byen igjen. Vi
trenger bidrag fra foreldre og frivillige til
å dra dette lasset sammen med alle de
andre korpsene i Hamar. At vi samarbeider
bredt vil gjøre alle korpsene godt.
Alle aktivitetene vi gjør i år vil gi HJSK
mer oppmerksomhet. Dette skal vi dra nytte
av ved å øke innsatsen med rekrutterings
arbeidet også. Det er viktig å få opp elevog medlemstallene våre igjen. Ikke bare for
å opprettholde gode spillbare korps, men
også for å beholde et bredt og godt miljø
som gir fin sosial tilhørighet. Rekruttering er
også viktig for å kunne gi et kontinuerlig
godt undervisningsmiljø på mange instru
menter. Del aktiviteter og arrangement vi
publiserer på facebook. Hver deling er
uendelig viktig for oss og vi ser at dette gir
langt bedre resultater enn noen avisannonse.
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HJSK som organisasjon har alltid vært drevet
av foresatte og medlemmer i tillegg til undervis
ningsressursene våre. Vi merker at vi har blitt
færre medlemmer, noe som også betyr færre
mennesker vi kan spørre om å bidra med roller
i styrene. Samlet sett får vi gode tilbake
meldinger på at det er få plikter og dugnader
for foresatte sammenlignet med mange andre
fritidsaktiviteter. Men jeg vil benytte anled
ningen til å minne om at HJSK er avhengig av
at foresatte involverer seg i roller i korpsstyrene
og hovedstyret i organisasjonen. Det er
kjempespennende og morsomt å være med.
Samtidig er det inspirerende å involvere seg
med barn og unge, og ikke minst også å få være
med på å bidra til kulturlivet i Hamar som by og
kommune. Vi håper du vil være med og må gjer
ne henvende deg til en i hovedstyret om du har
anledning og lyst. Og om du ikke kan i år, så
husk på denne invitasjonen neste år osv.
Styrene i HJSK er gode kjerneteam som jobber
sammen, og du vil garantert finne den lille tiden
det krever for å være med. Du finner kontakt
personer på forrige side her i medlemsbladet.
Nå gleder jeg meg til vårslipp og rødjakker
som plutselig er å se rundt oss. Jeg ønsker
alle lykke til med konkurransespilling og gode
forberedelser til en spennende sesong.
Som avtroppende leder av HJSK og mange
år i hovedstyret, takker jeg for meg og et
superfint samarbeid med alle de flotte men
neskene som har engasjert seg. Jeg er også
dypt takknemlig for opplevelser og følelser
HJSK har gitt meg, og ikke minst alt dere som
spiller og har spilt i korpsene har gitt meg.
Både som tidligere korpsgutt i HJSK og nå
som del av tillitsvalgtapparatet vil jeg si:
Verdens beste opplevelser og minner!
En riktig god og gryende vår til dere alle sammen.
Beste hilsen Per Cato Risberg, leder i HJSK
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MUSIKKLINJA PÅ STANGE VGs

– tre uforglemmelige år
Nå som det nærmer seg vår, er det mange spente 10. klassinger
som må ta et viktig valg: hvilken videregående skole skal man søke seg til?
Jeg anbefaler musikklinja på Stange VGS, og hvorfor det?
Ved å gå på musikklinja får du en unik mulig
het til å fordype deg i ditt hovedinstrument.
Man lærer mange forskjellige ting, alt fra å
komponere stykker til hvordan man setter
opp konserter.
Det at alle i klassen din har musikk som
hobby skaper et unikt og godt klassemiljø,
men ikke bare det! Det skaper en god relasjon
mellom klassene, og med lærerne. Lærerne på
musikklinja er utdannede musikere, og viser
stort engasjement i det de underviser i. Som
elev på musikklinja er du med i musikklinje
koret. Musikklinjekoret på Stange er godt
kjent, og har et veldig godt rykte på seg.
Hvert år holder musikklinja tre konserter;
Kirkekonsertene i starten av desember, festi
valhelga i februar, og vårprosjektet i april.
Kirkekonsertene er alltid preget av veldig
fin musikk, og vi synger for to fullstappede
kirker. Vanligvis arrangerer vi en festivalhelg
HJSK – medlemsblad, mars 2019

i februar, men siden musikk, dans og drama
feirer 25 år holder vi en jubileumsfestivalhelg
med mange konserter og oppsetninger, i
samarbeid med dans og drama. 26. og 27.
april samarbeider musikklinja på Stange med
musikklinja på Gjøvik for å synge det store
korverket Carmina Burana.
Som musikklinjeelev på Stange får man
prøvd seg på scenen, både under konserter
og som øving. Man lærer å bli trygg på seg
selv og opptre foran andre.
Det er ikke mange skoler i Norge som har
en så god musikklinje som vi har på Stange.
Som tredjeklassing på musikklinja ved Stange
VGs anbefaler jeg derfor alle musikkinteres
serte 10. klassinger å søke seg til musikklinja
ved Stange. Jeg garanterer at det er tre år du
aldri kommer til å glemme.
Lykke til!
Eline Vangen-Lønne
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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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5 år siden åpningen
av kulturhuset i Hamar

FOTO: MADS FREDERIK CHRISTENSEN

Endelig var dagen kommet da Hamar kunne
åpne sitt nye kulturhus. Etter mange år med
utallige debatter, kunne byggingen av kultur
huset starte. Mange var skeptiske, men byens
politikere fikk endelig bestemt seg. Kulturhuset
har blitt det man virkelig håpet på.

De som hadde hatt øvingslokaler
i det gamle Sangens og Musikkens Hus,
kunne flytte inn i flotte rom og saler.
En ny verden hadde åpnet deg. Vi hadde
endelig kommet i mål med lokaler som
en skulle bruke i framtida.

Vi er takknemlige for alt vi har fått for kulturlivet i HAMAR.

d 5-årsjubilee
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u
t!
Grat
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Musikkverksted 16. mars –
rekruttering til Janitsjarskolen
Hamar Janitsjarskole arrangerer Musikkverksted lørdag 16. mars
under Kulturhusets 5-årsjubileum.
Hensikten er å skape interesse for å starte
i korps, slik at vi kan styrke rekrutteringen
av musikanter.

Vi ønsker oss at dere bidrar på følgende
måter:
•   Alle foresatte for Juniorer og Aspiranter

Musikkverkstedet kjøres i tre omganger
kl. 12.00, 13.30 og 15.00.
Vi håper at mange barn finner veien dit – og
det trenger vi hjelp til fra alle barn, ungdom
mer og foresatte i Hamar Janitsjarskole.
Det er mye lettere å komme når man har blitt
invitert og oppmuntret av noen man kjenner.
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– at barnet deres inviterer med seg 3 ven
ner til et av verkstedene. Det er laget en
egen venneinvitasjon som skal brukes til
dette, og denne deles ut på de nærmeste
øvelsene. Forsøk gjerne å få med foreldrene
også – de er ofte nøkkelen for at barn skal
starte å spille.

www.janitsjarskolen.no

Alle i familien
spiller er
Familien Risbakken er godt synlige
i HJSK. Far selv, Øyvind spiller
trompet i Hamar Musikkorps,
Sigrid i 7. klasse spiller også trompet
som far, mens Ingeborg i 4. klasse
trives godt med altsaxofonen.
Det er Jan Kola i HJGK som dirigerer
jentene, mens mor Kjersti er leder
i styret for Aspiranter/Juniorer.
Mor spiller også trompet.
Slike familier ønsker vi oss flere av…

•   Alle foresatte for HJGK og HUK. Se dere

om i familie, omgangskrets og nabolaget –
hvor mange barn finnes det der fra
1. – 5. klasse? Inviter dem med på
Musikkverksted. Her kan dere bruke venne
invitasjon eller en mer generell invitasjon,
som også deles ut på nærmeste øvelser.
•   Del Musikkverkstedet på Facebook.

Gå inn på lenken og del på Facebook –
gjerne flere ganger fram mot 16. mars.
Vi håper dere blir med oss og hjelper til med
å spre informasjon og invitere venner og barn
i nabolag og omgangskrets, slik at vi får et
løft i rekrutteringen!
Tusen takk for hjelpen!

Arrangementet ligger i Kulturhusets
program her:
https://www.hamar-kulturhus.no/5-arsfest/
workshop-musikkverksted-med-hamarjanitsjarskole-article2947-433.html

HJSK – medlemsblad, mars 2019
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Aspirantene
på korpsøving
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HOKK: 1.rekke fra venstre: Kristoffer Lund, Lars Kristian Bakken, Jørgen Abell Vik.
2. rekke fra venstre: Dirigent Martin Kinn, Hanna Bergersen Furnes, Ingrid Holter, Vilde Abell Vik,
Eline Vangen-Lønne.

Hedmark og Oppland Krets

Korps-HOKK

HOKK er regionkorpset for alle spilleglade ungdommer i alderen
15 – 19 år fra Hedmark og Oppland. HOKK har janitsjarbesetning og har
i sesongen 2018/2019 bestått av omlag 60 musikanter.
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HUKseminar
Korpset er et tilbud for medlemmer
i NMF Hedmark/Oppland, og er en
flott mulighet for alle som spiller i
korps og som ønsker en ekstra utfor
dring. Her finner du inspirasjon i å
spille sammen med andre musikanter
som brenner for det samme som
deg. Korpset ønsker å motivere til
videre musikalsk utvikling og fortsatt
medlemskap i de lokale korpsene.
HOKK holder et høyt musikalsk
nivå og det kreves av medlemmene
at de både stiller lojalt opp på alle
samlinger i løpet en sesong, og at
de møter godt forberedt. Man søker
om å få være med for en sesong av
gangen.
I løpet av høsten og vinteren har
HOKK hatt tre helgesamlinger – en
på Hov i Land, en på Vinstra og en i
Romedal. HOKK har gitt utfordringer
og moro musikalsk og sosialt, og
de har vært dirigert av Martin Kinn.
HUK har vært godt representert, og
har hatt med musikere som går av
for aldersgrensen i år, og også noen
som «bare er 14». HUK-medlemmene
denne sesongen har vært:
•   Ingrid Holter
•   Hanna Bergersen Furnes
•   Kristoffer Lund
•   Lars Kristian Bakken
•   Maiken K. Andersen
•   Jørgen Abel Vik
•   Eline Vangen-Lønne
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Første helga i mars var HUK samlet til
seminar på Honne hotell og konferan
sesenter, Biri. Så å si alle i HUK møtte
fredag kveld med instrumenter og noter
klare, og det var ingen som kom sultne
til første øvingsøkt fredag kveld – hotel
let tok imot korpset med ferdig middags
buffet – til og med dessert!!
Kristoffer dirigent hadde funnet fram konkurranse
programmet til HO-mesterskapet i slutten av
mars. Gjennom hele helga ble det terpet og øvd,
med fokuserte ungdommer som virkelig ville få til
musikken. Innsatsen var på topp.
Lørdag og søndag ble frokost inntatt kl. 9, før
første øvingsøkt startet kl 10. Innimellom øvings
øktene var det satt av tid til spill og aktiviteter
inne og ute. Aleksandra Lund og Terje Holter
hadde forberedt kahoot- quiz og leker på kvelds
tid, og det var gruppekonkurranser ute i is og snø.
Det sosiale falt så godt i smak, at ungdommene
til og med la bort mobiltelefoner og tv – helt
frivillig!! Hotellet stilte med biljard og dart, og
kveldene ble ikke lange nok. Mellom kl. 24 og 01
stilnet det på de fleste rom, selv om ryktet sa at
noen «nesten døgna» søndag morgen…
Foreldre og fans fikk en gjennomkjøring av hele
konsertprogrammet etter lunsj på søndag – fram
gangen var meget hørbar, før utstyr ble pakket i
biler og henger og fraktet hjem til Hamar, sammen
med fornøyde og slitne ungdommer.
side 13

Ikke enkelt når 10 ungdommer kun får
lov til å ha 6 bein
og 4 hender i bakken.

Vanskelig å holde seg på beina på
is og snø.

Konsentrasjon under øving.
prøver
Jørgen, Ingvild og Alexandra
å treffe dart-blinken.

Glimt fra
HUK-seminar

HO-konkurransen 2019
Hedmark/Oppland krets fortsetter med å arrangere HO-konkurransen.
Både HUK og HJGK har vært med i en årrekke og gjort en flott innsats.
Resultatmessig ligger begge korpsene på toppen i hver sin divisjon:
HUK i 1. divisjon og HJGK i 3. divisjon.
Konkurransedatoen er lørdag 30. mars. Vi ønsker lykke til!
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Noen er redd blitzen.

Hanna Bergersen Furnes og Alexandra
O’Connell.

Seminar
med HUK
Hanna Bergersen Furnes og Alexandra
O’Connell har skrevet følgende:

God stemning på øvingene.
HJSK – medlemsblad, mars 2019

Helgen 1. – 3. mars var HUK på seminar
på Honne hotell- og konferansesenter.
Der øvde vi mot HO-mesterskapet og
hadde sosiale aktiviteter.
På seminaret jobbet vi mye med into
nasjon, noe vi følte var veldig nyttig. Vi
merket stor forskjell på nivået vårt før og
etter! Vi kjenner nå at det nærmer seg
konkurranse, men vi ligger godt an.
I tillegg til mye spilling hadde vi sosiale
aktiviteter på dagen på lørdagen og på
kvelden. På dagen hadde vi sosialt ute
med forskjellige utfordringer. Dette ble
det veldig god stemning av. På kvelden
hadde vi quiz og leker. Dette synes vi var
veldig fint for samholdet i korpset.
Vi tror HUK hadde godt av dette
seminaret. Når vi spille sammen hver uke
synes vi det er viktig med et godt miljø,
noe vi vil si har blitt forbedret etter denne
helgen.
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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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Regionstevne på Hamar
14. – 16. juni

Denne helga kommer over 1200 musikanter
til Hamar for å delta på stevne, og hele 800
av dem er skolekorpsmusikanter. 36 korps
er påmeldt så langt. Samme helg er det også
Middelalderfestival og bondens marked – så
det kommer til å bli en begivenhetsrik helg,
20 år etter at Janitsjarfestivalen på Hamar
ble arrangert for siste gang.

Programmet for skolekorpsene ser slik ut:

Det er de lokale korpsene Hamar
Janitsjarskole, Vang Skolekorps,
Hamar Musikkorps, Vang Musikforening
og Damekorpset som arrangerer stevnet.
Det kommer til å kreve en stor innsats fra
alle foresatte i Janitsjarskolen, men stevnet
vil også gi oss gode inntekter.

•  Felles parademarsj sammen med

Fredag:
•  Registrering og innkvartering på skoler
•  Pizzaservering i stort telt på
Domkirkeodden med underholdning
av artister fra Middelalderfestivalen.
Lørdag:

Alle tre korps i Janitsjarskolen er påmeldt.
HJGK skal overnatte på skole,
mens Juniorkorpset og HUK
overnatter hjemme.

Middelalderfestivalen og stevneåpning
på torget utenfor Kulturhuset.
•  Konserter i Kulturhuset og rundt
omkring i byen
•  Ettermiddagsarrangement på torget
med grillmat, musikk fra scena (Prettiboi
fra Hamar kommer), PS Dance og ulike
aktiviteter ungene kan være med på.
Søndag:
•  Konserter i Kulturhuset og utendørs,

marsjering
•  Stevneavslutning

Vi ønsker alle våre venner velkommen til byen
denne helga. Byen blir fylt med musikk, liv og
røre – så dette blir en fantastisk helg for alle
som har hjerte for korps og musikk.

HJSK – medlemsblad, mars 2019
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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?
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og
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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.
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Spilling med loddsalg i byen i vår
Prisen på loddene er 20 kr i år.

I år planlegger Janitsjarskolen en ny vri
på de tradisjonelle spillelørdagene i byen
i mai og juni. Vi flytter spillelørdagene til
loppemarkedssøndagene i Strandgata.
På disse dagene er det mye liv og røre i
Strandgata og det er mellom 6 – 10 000
besøkende.

Gevinstene er:
1.  gevinst Reisegavekort kr 20 000
2.  gevinst Reisegavekort kr 10 000
3.  gevinst Reisegavekort kr 5 000

Korpsene spiller og selger «Reiselodd».
I tillegg kan korpsene selge kaker og kaffe
til inntekt for eget korps. Spillested
blir i parken mellom Victoriahaven og
Lekeplassen.

Trekning i Reiselotteriet er 19. juni.
De av HJSKs venner som har kjøpt lodd
vil få tilsendt loddene etter hvert som
beløpet blir registrert.

Spilleplanen ser slik ut:
Søndag 8. april: HUK
Søndag 13. mai: HJGK
Søndag 10. juni: Aspiranter og
Juniorkorpset

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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«Grasrotandelen»

78862

Mer til frivilligheten
Siden 2009 har tusenvis av frivillige lag
og foreninger fått millioner av kroner
direkte fra Norsk Tippings kunder gjen
nom 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 gras
rotgiver blir mer verdt for foreningene.
Vi trenger flere som vil gi sitt bidrag til
HJSK gjennom Grasrotandelen.

32774970964223
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Betaling av reiselodd
og medlemskontingent
for 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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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

