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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
Geir Osvald Storengen Tlf. 971 51 396

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
Heidi Østby
Tlf. 918 51 597

Nestleder
Brita Halleraker

Dirigent for Juniorkorpset
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907

Tlf. 971 45 545
post@janitsjarskolen.no

Sekretær
Ingeborg Kristiansen
Tlf.  918 83 446
post@janitsjarskolen.no
Hovedkasserer
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907
kasserer@janitsjarskolen.no

Tlf. 911 09 444

Leder for Juniorkorpset
Kirsti Thoresen
Tlf. 959 25 308
Dirigent for Hamar Jente- og
Guttekorps
Jan Kola
Tlf. 971 38 497
Dirigent for Hamar Ungdomskorps
Kristoffer Kregnes
Tlf. 984 36 374

Hovedmaterialforvalter
Ingar Ramsberg
Tlf. 454 01 636
Hoveduniformsforvalter
Solfrid Anmarkrud
Tlf.  993 45 143
Aktivitetsleder i HJSK
Tanja Sveen
Tlf. 994 40 319
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LEDER HAR ORDET

Velkommen til en strålende
korpsvår og sommer!
Som nyvalgt leder av Hamar Janitsjarskole
takker jeg for tilliten og synes er det godt
å se at korpsmiljøet i Hamar blomstrer, og at
det er et aktivitetsnivå som kan gjøre de
fleste svimle. Det marsjeres og spilles rundt
i byen i hele mai måned og 14. – 16. juni er
det Regionstevnet. Korpsene vil komme til å
synes i bybildet. Både Hamar ungdomskorps,
Hamar Jente- og Guttekorps, Juniorer og
Aspiranter skal delta. Det er bare å glede seg!
Det er fint å kunne gå inn i sommeren med
et komplett, nyvalgt styre med mange kompetente og engasjerte foreldre. Tusen takk
for at dere stiller opp i styret og i korps
styrene! Vi trenger at flere engasjerer seg –
det er givende for barna og de unge, og ikke
minst for oss foreldre.
Hamar Janitsjarskole må, som mange andre
korpsmiljøer, få fart på rekruttering til korpsene. Over de siste årene har medlemstallet
hatt en nedadgående trend, og i dag er det
ca. 100 musikere i Janitsjarskolen. Dette er
det viktigste vi som foreldre kan ta tak i og
faktisk bidra til å snu!
Styret i Janitsjarskolen har iverksatt arbeid
for å bedre rekrutteringen. Det planlegges en
turné til SFO på barneskolene i kommunen,
og det diskuteres hvordan vi skal samarbeide
med andre korps og musikkmiljøer. Ved
5-årsmarkeringen for Kulturhuset ble det
gjennomført et opplegg for få flere barn
med i korps, noe som ga en positiv effekt.
Jeg håper flere aspiranter finnes veien til
Kulturhuset framover! Vi kan ha en mål
setning om 120 musikanter om ett år!
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Og når barn og ungdom først er kommet
inn må vi ta vare på dem, og gi dem et musikalsk og sosialt tilbud som stimulerer og gjør
at ungdommene blir med i korps gjennom
hele oppveksten! Her kan alle vi foreldre
bidra for å støtte de dyktige musikalske
instruktørene og dirigentene vi har. Jan,
Kristoffer, Heidi, Kirsti og Bengt gjør en strålende jobb med musikantene – de løfter fram
talentene og binder sammen alle i en helhet.
Og så må vi foreldre bidra til å legge til rette
for at det sosiale miljøet og tilhørigheten
utvikles og styrkes videre. Det må ikke være
dyre turer til eksotiske reisemål som skal til.
Jeg tror det er viktigere at det legges til rette
for aktiviteter og sosialt samvær også i hverdagen, også utover det å spille musikk
sammen. Seminarer, spillkvelder, pizzaaften –
det er ikke så mye som skal til.
Jeg tror det er viktig at vi som foreldre
engasjerer oss i det barn og ungdom gjør,
og snakker miljøet opp og fram. I konkurranse
med andre aktiviteter har korps og musikk de
siste årene blitt nedvurdert av mange.
Det unike med at Janitsjarskolen og Hamar
Kulturskole i samarbeid, kan tilby både bredde
og dybde i musikkopplæringen. Dette vil musikantene ha med seg resten av sitt liv.
Jeg satser på at alle vil bidra – både unge
og voksne!
Jeg ønsker dere alle en god sommer!
Ketil Are Lund, leder i HJSK
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Instrumenter og lue
Ti aspiranter har fått utdelt instrumenter.
Fire klarinetter, to altsaxer, ett waldhorn, slagverk og tenorhorn.
I tillegg fikk aspirantene utdelt lue.
Det var stor stas, og noen instruktører ble igjen etterpå for
å vise dem litt hvordan de kommer i gang.
Bak på bildet ser vi Hanna og Vilde som skal være instruktører
på sax og waldhorn frem til sommeren.
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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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Våre gardister
Årets kontingent skal på en utenlandsturné i Europa i månedsskifte juni – juli. Vi skal til
Tyskland, Nederland og Belgia, noe vi gleder oss masse til. Senere på sommeren skal vi reise
nordover til blant annet Lofoten, og opptre under Arctic Race of Norway. I skrivende stund
er nok det vi gleder oss mest til å gå sjarmøretappen i Karl Johan på 17. mai.
Årets drillprogram har vi også nettopp fått godkjent, og det var veldig gøy å få vise den fram
under Lillehammerreveljen. Vi følte nesten at vi var litt på hjemmebane, selv om det var noen
kilometer unna hjembyen.
Det er litt uvirkelig å tenke på
at vi er over halvveis i tjenesten.
Dagene kan være lange og slitsomme med mye trening, spilling og marsjering, men allikevel
så veier de gode dagene
med konserter og
oppvisninger opp
for det når vi får
vise hva vi har
trent på.
Vi håper at vi de
neste årene får se
flere fra HUK
i garden, og
anbefaler virkelig
alle å søke.
Kamilla Bakke
Edvardsen
og Henriette
Brustad
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Familien Furnes/Vik
Det hele startet for 48 år siden da Bengt
begynte i Janitsjarskolen. Han startet på
baryton. Etter en stund sluttet kameraten
hans, og Bengt ville jo naturlig nok slutte han
også. Bengt (og alle andre) hadde enorm
respekt for undervisningsleder Henning
Børresen og Bengt brukte mange uker på å
«manne» seg opp for å tørre å gå til Henning
og fortelle at han ville slutte. Men til slutt
gjorde han det.
Med skjelven stemme sier Bengt: «eeehh.
Jeg har tenkt å slutte jeg…» Henning smiler
og ser på ham som bare han kan. Han svarer
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«å nei du Bengt, du skal ikke slutte. Du
skal begynne å spille tuba du!» Bengt svarer
«åja»… og slik ble det… Bengt er svært
takknemlig i dag for den avgjørelsen.
Bengt – Tuba og piano
Etter hvert har Bengt vært med på ganske
mye. I korte trekk, fra 1972 til 2019:
Startet som musikant i Hamar Janitsjarskole
i 1972. Etter hvert som han ble eldre ble
han nybegynnerleder, aspirantkorpsdirigent,
juniordirigent, tubainstruktør, og i dag er han
aspirantleder sammen med Heidi Østby og
www.janitsjarskolen.no

dirigerer juniorkorpset. Han har fungert som
leder av musikkutvalget i Janitsjarskolen i år.
Har vært med i VMF fra 1990 til 2018. Er
med i HMK i dag (fra 2016). Diverse blåse
grupper, kvintetter etc. Garden i 1982. Av
andre musikalske aktiviteter kan nevnes pianist i Hamar Swing Quartet, leder og pianist
i Vang Storband, pianist i Odd R. Antonsen
Storband. I dag spiller han i Big Easy
Band, som er et storband med folk fra hele
Hedmark, spiller i et eventband som kaller
seg Radiofjes og spiller i en jazztrio med gode
venner. Jobber også som frilans pianist, og
har forskjellige oppdrag gjennom året. Han er
også så heldig at han er dirigent for Norges
eneste damestorband, Steens Dameavdeling.
Ida – Trombone
Ida hadde sine første korpsår i Vang
Skolekorps fra hun gikk i 4.-klasse. Hun var
også med i Vang Skolekorps storband. Etter
hvert startet hun i VMF der hun spilte fra
1991 – 1992, deretter – 1992 – 1995
var hun med i korpset «De taktløse af KIH»
(KIH = Kongsberg ingeniørskole). Hun ble
optiker der. Hun fikk jobb i Molde og spilte
i Molde Brassband i årene 1996 – 1999.
Deretter fant hun veien hjem til Hamar og
startet i VMF igjen, og da også i VMF storband. Hun traff sin Bengt i VMF etter at han
hadde krasjet inn i henne med en tubakasse
på musikktur… I de senere åra har hun spilt
i Hamar Damekorps, Storbandet Steens
Dameavdeling og nå i Hamar Musikkorps.
Heidi 24 år – tverrfløyte
Heidi har gått gradene i Hamar Janitsjarskole
og vært så heldig å ha hatt Tori Årva
som instruktør på fløyte. Heidi gikk også
tre år på Stange videregående skole på
musikklinja. Heidi har selv vært instruktør i
Hamar Janitsjarskole i perioder. I sesongen
2017 – 2018 spilte Heidi i Oslokorpset
HJSK – medlemsblad, mai 2019

Sagene Janitsjar, og var med til NM med
dem i 2018. I år er Heidi med i Hamar
Musikkorps.
Jørgen 18 år – slagverk/melodisk slagverk
Jørgen har også gått gradene i Hamar
Janitsjarskole. Han fant først den virkelige
gode musikalske tonen for tre år siden da
han kom inn på Stange videregående skole.
Derfra har han hatt instruksjon i Oslo hos
slagverker i KORK, og har hatt tre flotte og
utviklende år på musikklinja på Stange. Han
er også instruktør i HJSK i dag og spiller
både i HUK og i HMK. Han har vært på flere
sommerkurs i NMF-regi, vært med i HOKK
og til høsten begynner Jørgen på Toneheim
Folkehøyskole.
Hanna 17 år – Saxofon
Som de andre har Hanna gått sine grader
i Hamar Janitsjarskole. Hun startet allerede
i 1.-klasse. Hanna spiller i dag i HUK og i
HMK, og har også vært heldig og hatt både
Renate Nesset og Solveig Johansen som
lærer. Hanna har også selv vært instruktør
i Hamar Janitsjarskole, og er det også i dag.
Hanna har deltatt i flere sommerkurs i NMFregi og vært med i HOKK. Hanna starter til
høsten på sitt andre år på Stange videre
gående skole – musikklinja selvfølgelig.
Vilde 16 år – Waldhorn
Vilde har som alle de andre gått gradene i
Hamar Janitsjarskole. Hun startet i likhet med
Hanna i 1.-klasse. Hun spiller i dag i HUK og
i Hamar Musikkorps. Hun har også vært med
i HOKK, og selvfølgelig sommerkurs. Hun
er ikke mindre heldig enn de andre når det
gjelder instruktør. Hun har Krzysztof Szostak.
(Vi kaller ham Krysjtof, men han titulerer seg
selv som Kristof). Fabelaktig fyr fra Polen!
Vilde har søkt på musikklinja på Stange
videregående skole til høsten.
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Mats 9 år – Baryton /Euphonium
Mats begynte i 2.-klasse og spiller i dag
i Juniorkorpset. Han skal opp i HJGK til
høsten.
Det er lite poeng at alle bortsett fra
Mats spiller i dag i HMK. HMK teller 70
personer og tar vi med Bengts bror Ole
Kristen, er familien Furnes 10% av Hamar
Musikkorps.
Familien er utrolig glad for at hele, og da
mener vi hele, familien har funnet seg en
felles hobby i musikken.
«Det er en svært meningsfylt hobby som man
aldri blir kvitt! Den er med oss hele livet. For
ikke å snakke om at vi har fått våre venner
gjennom musikken, og i korpsene vi spiller er
vi alle en kjempestor familie». Kjempegodt
miljø og veldig masse flotte mennesker!»

Stipend
FRA SPAREBANK1
ØSTLANDET
SpareBank1 Hedmark og
Hamar Janitsjarskole har i mange
år hatt sponsoravtale. Pengene
vi får kommer godt med til driften
av Hamar Janitsjarskole. I sponsoravtalen
skal Sparebanken dele ut to stipend
à kr 2500,- til ungdom i Hamar
Janitsjarskole.
Stipendene deles ut på et arrangement
i HJSK før vi tar sommerferie.
Det er som regel ungdommene i Hamar
Ungdomskorps som får stipendene, da flere
i korpset tar sikte å perfeksjonere seg videre
innen musikken. Søknadsfristen er 1. juni.

«Vi har aldri presset ungene til øving eller noe
annet, men vi har alltid sagt at det å slutte
vil kreve en utrolig god grunn, og så lenge
man har med Ida og Bengt å gjøre, så skal
man lete lenge etter en god grunn for slikt.»
«Vi har vurdert å søke om å få innrede en
leilighet i kjelleren i Kulturhuset – vi bor jo
nesten mer der enn hjemme», sier Ida.

Forkortelser som forekommer:
HMK = Hamar Musikkorps
HUK = Hamar Ungdomskorps
HJGK = Hamar Jente- og Guttekorps
HJSK = Hamar Janitsjarskole
VMF = Vang Musikforening
NMF = Norges Musikkorps Forbund
HOKK = Hedmark/Oppland kretskorps
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Inntak av nye
medlemmer
Vi har plass til flere 2.-klassinger og
eldre som ønsker å spille et korps
instrument. Ta kontakt med skolen
snarest! Ved sesongstart i begyn
nelsen av september blir det nytt
opptak av medlemmer.
www.janitsjarskolen.no

er
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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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Juniorkorpset gleder
seg til 17. mai
Det nærmer seg 17. mai, og
Juniorene i Hamar Janitsjarskole
gleder seg.
– Det blir veldig gøy å marsjere,
forteller Suji Wei Rinke-Øysteinson,
som allikevel gruer seg litt til å stå opp
tidlig.
– Men etter at vi er ferdig med
å marsjere, får vi is, legger han til.
Suji er med å marsjere for andre
gang i år, og han vet hva han går
til. Det gjør også Karen Thoresen
Ramsberg.
– Jeg har også vært med før,
forteller hun ivrig.
– Og før det har jeg vært med
broren min når han har marsjert,
men det er noe som er litt spesielt
i år. Jeg skal nemlig spille for barnehagen jeg gikk i. De skal gå i nærheten av oss i toget. Det blir gøy
og litt rart, forteller Karen, som kan
bekrefte at hun gleder seg.
De to musikantene pakker sammen instrumentene etter øvelse. Det er fortsatt to uker igjen
til den store dagen, men Karen og Suji har allerede
marsjert både ute og inne.
– Det er ikke vanskelig, sier Suji og ler.
Karen titter lurt bort på korpskameraten.
De er begge enige om at 17. mai blir en bra dag.
Ragnhild Haugen
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JUNIORKORPSET:
Vi stilte 3 spørsmål til 3 medlemmer i Juniorkorpset.

Mats Abell Furnes
Synes du andre burde begynne i korps, og
hvorfor?
Ja, fordi at da kommer musikken til å høres
bedre ut når vi spiller sammen.
Hva er beste med seminar?
Fordi at vi får pizza og godteri, og at vi får
spille sammen.
Gleder du deg til 17. mai?
Jaaaaaaaaaaaaaa!

Ingeborg Risb
ak

ken
Synes du andre
burde begynne i
korps,
og hvorfor?
Ja, man får lære
seg et instrumen
t og det
er fint og kunn
e reise på tur sa
mmen.
Hva er beste med
seminar?
At man er samm
en og øver på
sanger, og
at man hygger
seg med film og
popcorn
Gleder du deg til
17. mai?
Ja, fordi når vi m
arsjerer gleder
vi de som
kommer for å se
på.

Viktor Stengel
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med korpset,
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og spise pizza, sjoko
og man får se på film
. mai?
Gleder du deg til 17
Ja!
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Glade vinnere: Kristoffer Kregnes med Gyda Fåberg, Alexandra O’Connell, Hanna Furnes, Kristoffer
Lund, Lars Kristian Bakken, Sigrid Kristiansen, Espen O’Connell og Linnea Sveen Karlsen foran.

HAMAR JANITSJARSKOLE:

Dominerte HO-mesterskap
for skolekorps 2019
Hamar Ungdomskorps vant lørdag 30. mars 1.-divisjon for skolekorps i HedmarkOppland mesterskapet. Med sin dirigent Kristoffer Kregnes vant HUK, og opprettholdt dermed sin posisjon med å levere musikk og prestasjoner av høy kvalitet!
Hamar Jente- og Guttekorps, med sin dirigent
Jan Kola, fulgte opp med en flott 2.-plass i
3.-divisjon, og viste at det gror og utvikler
seg godt i de yngre rekker blant musikantene!
side 16

Neste år arrangeres Hedmark-Opplandmesterskapet på Hamar – og det er bare
å begynne å glede seg!

www.janitsjarskolen.no

HJGK

HUK
Og allerede i vår og sommer er barn og ungdommer
i Hamar Janitsjarskole aktivt i gang for å rekruttere enda
flere inn i et flott miljø, med smil og latter, og mange gode
musikkopplevelser. Kultur- og musikklivet i Hamar og omegn
har mye glede av barn og ungdom som spiller musikk, og
Hamar Janitsjarskole har plass til enda flere musikanter!
Ketil
HJSK – medlemsblad, mai 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?
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.
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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:
Lørdag 25. mai: HUK
Søndag 1. juni: HJGK
Aspiranter/Juniorkorpset deltar på
en av disse datoene.

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 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.

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.
Vi håper at dere setter pris på det ungdoms
arbeid 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.

32774970964223
HJSK – medlemsblad, mai 2019
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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

