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LEDER HAR ORDET

Høy aktivitet
En ny sesong med musikk og glade ungdommer er i gang! I Kulturhuset rapporteres det
om god stemning og masse latter blant store
og små.
I sommer valgte Jan Kola å si opp sin dirigentstilling i Hamar Jente- og Guttekorps.
Jan har vært en stødig og pålitelig bidrags
yter i HJSK, og bidratt til å utvikle sosiale
og musikalske evner hos flere generasjoner
av musikere i Hamar by. Vi takker Jan for inn
satsen gjennom en mannsalder! Jan vil bli
behørig takket av i løpet av høsten.
Sesongen som kommer vil by på mange flotte
utfordringer for musikantene. I høst er det
avholdt helgeseminar for alle korpsene, tradisjonen tro er det tid for Triolen i november,
og seinere i november deltar HUK på JH-cup
i Elverum. De yngre årskullene med musikanter har fått en ny dirigent i Torjus Holm.
Torjus dirigerer flere korps i regionen, og er
allerede godt i gang med å bli kjent med
musikantene.

Utover i vårsesongen er det planlagt
deltakelse i regionmesterskapet i mars og
i påskeuka skal HUK på tur til Portugal.
I 2020 er Hamar Janitsjarskole 50 år, og
planleggingsarbeidet har så vidt begynt.
Styret satser på å kunne få til et opplegg
som skaper oppmerksomhet og masse god
musikk i hele Hamar. Mer info vil komme når
planene blir litt mer landet.
Rammebetingelsene for HJSK er i stadig
endring, og styret jobber med å ha et godt
samarbeid med Hamar kommune, Kultur
skolen og det øvrige janitsjarmiljøet i kom
munen. Styret har en god kommunikasjon
med Kulturskolen om instruktører og opp
legget videre. Vi jobber for å øke rekrut
teringen, og håper å få til at alle «drar
sammen i samme retning».
Styret ser fram til alt som skal skje, og håper
mange engasjerer seg i å skape et godt miljø
for alle ungdommer og foreldre!
Ketil Are Lund, leder i HJSK
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Dirigent Torjus
Torjus er 28 år og opprinnelig fra Bærum,
men har bodd i Hamar fra han begynte på
Toneheim i 2011. Torjus spiller flere instrumenter, men i Åsnes Kulturskole jobber han
som pianolærer og som dirigent i Åsnes Barneog ungdomskorps. I tillegg til disse jobbene
og HJGK jobber han også som dirigent i Vang
Skolekorps.
Utdanningen hans er fra Høgskolen
i Innlandet, hvor han er utdannet lærer
for 5. – 10.trinn med fagene matte, naturfag
og musikk. Ved å dele opp studiet har han
også hatt mulighet til å studere dirigering på
deltid på Universitetet i Stavanger og Norges
Musikkhøgskole.

HUK-ere i Garden
I høst var det nytt inntak i Garden.
Flere i HUK deltok i prøvespillingen.
Det var kun Simen Storengen som kom inn.
Han er nr. 69 fra HUK som har ikledd seg
gardeuniformen, og Simen blir å finne i signal
troppen for 2019 – 2010. Vi ønsker lykke til
med alt han har foran seg av spennende oppdrag.
Det blir spennende å møte han i gardeuniformen.
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Hamar Janitsjarskole 50 år (1970 – 2020)
Allerede på slutten av femtitallet begynte
arbeidet med å gi Hamars barn og unge
en helhetlig musikkundervisning. Sigmund
Kvamme overtok som dirigent for Hamar
Guttemusikkorps i 1958 og han hadde
planer for en ny organisasjon. Kvamme hadde
riktignok sett for seg gutter i alle rollene;
i nybegynnerleddet, aspirantleddet og i representasjonskorpset, men det var før jentene
rykket inn i bybildet.
Etter at Hamar Jentemusikkorps ble en
realitet i 1968, måtte organisasjonen Hamar
Guttemusikkorps se nærmere på oppbyggingen, og det ble nedsatt en vedtektskomité
som skulle se på nye vedtekter og oppbyggingen av organisasjonen. Vedtekstkomiteen
besto av Rudolf Nilsen, Thorleif Berg og
Henning Børresen
De nye vedtektene ble lagt fram og
vedtatt på representantskapsmøtet
2. april 1970. Organisasjonen fikk navnet
Hamar Janitsjarskole. Janitsjarskolen besto
av seks grupper; nybegynnere, aspiranter,
juniorer, Hamar Jentemusikkorps (HJMK),
Hamar Guttemusikkorps (HGMK) og Hamar
Ungdomskorps (HUK).
Henning Børresen ble undervisningsleder
i Hamar Janitsjarskole. Han ble tildelt Hamar

bys kultur- og kunstnerpris for ungdom på den
første konserten Hamar Janitsjarskole holdt for
samtlige 300 utøvere 21. mai 1970.
Janitsjarskolens høyeste myndighet var
Representantskapet. Under dette kom
Hovedstyret som igjen hadde sitt arbeidsutvalg. I tillegg hadde hvert korps sitt eget
korpsstyre. Da den kommunale musikkskolen
ble etablert i 1984, ble janitsjarskolen en del
av den gjennom Hamar-modellen, som seinere
har blitt modell for samarbeid mellom musikkskoler og korps over hele landet.
På åttitallet, etter år med sviktende
rekruttering, ble organisasjonen forenklet. Etter
mange følelsesladede møter og harde disku
sjoner ble gutte- og jentekorpset slått sammen
til ett korps; Hamar Jente- og Guttekorps
(HJGK) 2. november 1987. Janitsjarskolens
øverste myndighet ble Årsmøtet, og alle
skolens medlemmer over 15 år fikk stemmerett.
Hovedstyret fikk den administrative ledelsen
av skolen, og hvert korpsstyre fikk ansvaret for
sine musikanter og fungerte som miljøstyrer.
Da Hamar Janitsjarskole fylte 25 år i 1995
ble 1600 tidligere og daværende medlemmer
av skolen invitert til fest. Vi kommer tilbake
med mer informasjon om jubileet i neste
nummer av medlemsbladet.

HOKK– regionens tilbud til de ivrigste musikantene
HOKK (Hedmark og Oppland kretskorps)
fungerer som regionens representasjonskorps. HOKK er et tilbud til regionens
beste og mest ambisiøse ungdommer
mellom 15 og 19 år, og besetningen
plukkes ut etter nøye utvelgelse basert
på søknader, konserterfaring, deltakelse
NMF sine kurs og referanser fra de
enkelte medlemskorpsene.
Denne sesongen spiller HUK’erne
HJSK – medlemsblad, november 2019

Ane Halleraker, Vilde Abel Vik, Aleksandra
O’Connell, Espen O’Connell, Kristoffer
Lund og Maiken Køien Andersen i HOKK.
Fredag 15. november reiser HOKK til
Danmark for å øve og ha konsert sammen
med Orkesterefterskolen i Holstebro –
to dager fylt med musikk og nye venner.
Seint mandag kveld kommer det en gjeng
slitne ungdommer tilbake til Hamar.
God tur til HUK’erne!
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Solfylt og vellykket
I midten av juni samlet nær 1800 musikanter fra omtrent 40 forskjellige
skole- og voksenkorps seg til regionstevne her på Hamar.
Stevneåpningen foregikk i strålende vær på
Stortorget, og det var litt av et syn å skue
utover et torg som var fylt til randen av små
og store musikanter.
Alle Janitsjarskolens korps var i sving
under stevnet. Aspirantene og Juniorkorpset
fikk æren av å starte programmet fra scena
på Stortorget på lørdag. De yngste medlemside 8

mene gjennomført en fin konsert med variert
program. HJGK under ledelse av dirigent Jan
Kola gjennomførte konserter begge dager,
begge to utendørs. Under ledelse av dirigent
Kristoffer Kregnes spilte utendørs konsert en
dag og i KF-salen på Kulturhuset på søndag.
Fredag kveld ble alle skolekorps servert
pizza i et stort telt på Domkirkeodden. En
www.janitsjarskolen.no

regionstevne
middelalderartist underholdt musikantene
og det falt i god smak. På lørdag var det et
stort arrangement på Stortorget. Her var det
underholdning og musikk, og det ble servert
900 burgere til sultne musikanter.
Et uforglemmelig øyeblikk fra stevnet
skjedde under avslutningen av stevnet.
HJGK, HUK og Vang Skolekorps spilte High
Cathedral. Da hevet musikanter på hele
torget instrumentene i været og lot de svaie
til rytmen. Da var det en del som måtte tørke
en tåre fra øyekroken.
HJSK – medlemsblad, november 2019

Hovedstyret takker alle foresatte for
dugnadsinnsatsen under stevnet. Hamar
Janitsjarskole mottok 115 000 kr i overskudd
fra stevnet. Disse pengene er fordelt ut på
korpsleddene slik at de skal komme medlemmene til gode i form av seminarer, sosiale
arrangementer og turer.
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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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Høstseminar
Den siste helga i september var det seminar for HJGK og HUK på Kulturhuset.
Over lørdag og søndag øvde musikantene på høstens konsertprogram,
under ledelse av dirigentene Torjus Holm og Kristoffer Kregnes.
Det var også satt av tid til å bli bedre kjent.
Musikantene ble delt inn i lag på tvers av
alder og fikk en snau halvtime til å lage en
liten forestilling (sang/dans) om korps. Det
ble mye latter og også litt flauhet da alle
lagene framførte sitt bidrag. Dirigentduoen
Torjus og Kristoffer var dommere. Laget til
Hanna, Espen, Christian, Mads, Suji og Viktor
vant konkurransen med en tidvis noe frekk
rap. Gratulerer.
HJSK – medlemsblad, november 2019

HJGK avsluttet lørdagen med pizza på
Kulturhuset. Juniorene var også invitert.
HUK spiste pizza på LaPerla.
Seminaret ble avsluttet med hentekonsert
på søndag. Det var imponerende nivå – så
tidlig i sesongen. Det lover bra for året!
Etter seminaret har vi fått tilbakemeldinger
på at medlemmene har blitt bedre kjent – og
det var et viktig mål for helga!
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Takk, Jan!
Det skjedde så brått og uventet. Jan hadde levert opp
sigelsen som dirigent i Hamar Jente- og Guttekorps.
Hva? Skal Jan slutte? Jeg som har vært kollega med Jan
på Ajer ungdomsskole og i Hamar Janitsjarskole, vet
hva Jan har betydd for svært mange i oppvekstmiljøet
til barn og unge i Hamar. Jan startet opp i gutte
musikken i midten av 1960-åra, og kom raskt inn
som instruktør og dirigent i Hamar Janitsjarskole.
Her er oversikten over dirigentoppgavene til Jan:
1975/76: Aspirant 1
1976/77 og 1979/80: Juniorkorpset
1980/81: Hamar Jentemusikkorps
1982/83 – 1985/86: Hamar Guttemusikkorps
1985/86 – 1994/95, 1998/99 – 2018/19: Hamar Jente- og Guttemusikkorps
Til sammen 39 år som dirigent i HJSK
Jan er en stor musiker og lærer som har gitt utrolig mye for musikkmiljøet i Hamar.
Vi har samarbeidet i en rekke musikkprosjekt, i skole- og korpssammenheng. Samarbeidet
har vært preget av vennskap og respekt. Jan har alltid vært å stole på. Han har aldri
fremhevet seg selv. Det har vært en stor glede å jobbe sammen med Jan.
Hilsen Henning Børresen
Kjære Jan!
Hjertelig takk for den årelange innsatsen du
har gjort for HJSK og alle barna og ungdommene du har hatt under din taktstokk. Du har
hatt evnen til å se alle, og du har valgt musikk
som både skapte mestring og var utfordrende
og spennende å spille. Gjennom opplegg som
«Jonas i jungelen» ble det skapt interesse og
glede, noe som bidro til å øke oppslutningen
om det å spille i korps. Faglig dyktighet, utrolig tålmodighet, godt humør og en lun væremåte er egenskaper ved deg som har gledet
veldig mange barn og ungdommer. Det blir
rart å se HJGK ned Kirkebakken på 17. mai
uten Jan Kola i front. Hjertelig takk for alt du
har gitt og gjort for musikklivet i Hamar!
Tore Stenersen
side 12

Jan, jeg vi gjerne takke deg for alle år jeg har
fått gleden av å jobbe sammen med deg. Du
og Henning har på mange måter vært min
mentor i korpsarbeidet, og i min egen musikalske utvikling. Selv om vi allerede er veldig
fornøyd med din arvtaker i HJGK, så vil det
helt naturlig være et savn rundt deg og det
du har gjort. Man visker ikke ut flere «mannsaldere» over natten.
Jeg har hatt gleden av å spille brasskvintett
med deg, og vi skal nå i gang igjen, og det
gleder jeg meg til!
Takk, og lykke til videre i det du måtte
fylle din tid med.
Hilsen fra Bengt Abell Furnes
www.janitsjarskolen.no

Kjære Jan, du har vært dirigenten min
både som Junior, HGMK og HJGK. I voksen
alder fikk jeg gleden av å samarbeide med
deg gjennom HJGK- og HJSK-styret. Du er
tryllekunstneren som gir det store musikalske løftet i HJSK og forvandler oss fra
barn til ungdom. Din innsats og ditt hjerte
for Janitsjarskolen har gjennom mange tiår
vært uvurderlig. En varm og fin fyr som
sammen med Henning har vært selveste
Janitsjarskolen. Ordene blir altfor små, savner
deg allerede og tusen hjertelig takk.

Dirigent Jan fra en av mange konserter med Jente- og
Guttekorpset.

Hilsen fra Per Cato Risberg
Jan Kola har vært en sterk drivkraft i musikklivet i
Hamar gjennom flere tiår. Han har investert i barn
og unge sin musikkinteresse, terpet på ferdigheter
og formidlet kunnskap på en forbilledlig måte.
Fruktene av dette iherdige arbeidet har vært utallige søkere til Hans Majestet Kongens Gardes
Musikkorps, eller andre profilerte og anerkjente
korps. Flere av Jan Kola sine elever har senere i
livet utdannet seg innenfor musikk, og blitt profesjonelle musikere med en internasjonal musikkarriere. Andre ungdommer har tatt med seg gode
minner fra Hamar Janitsjarskole og dyrket interessen for korpsmusikk på annet vis.
Jan Kola har en helt egen evne til å kommunisere med ungdommene. Han får fram sitt budskap
på en slik måte at de kan føle mestring, at de blir
sett og ivaretatt. Dette har resultert i godt samspill, mange priser og gode prestasjoner i korpskonkurranser, konserter og opptredener.
Det er bare gode lovord å si om Jan Kola.
Arbeidet som han har lagt ned yter stor respekt.
Veldig mye har vært basert på frivillighet, trofasthet og stor tålmodighet i arbeidet gjennom
en årrekke. Som person og samarbeidspartner
er han løsningsorientert, overbærende og stor
sinnet. Jan Kola fortjener all heder og ære for
sitt frivillige arbeid.
Hilsen fra Liv Ødbehr
HJSK – medlemsblad, november 2019

Atribute to Jan Kola
Det er visst sånn at det er en tid for
alt, også for Jan Kolas tid som dirigent
i Hamar janitsjarskole. Selv om svært
mange; både små og store, godt kunne
sett for seg mange flere år med Jan foran
korpset sitt – på konserter, i konkurranser, på turer og på 17. mai!
En enorm kapasitet – på alle mulige
måter. Musikalsk, pedagogisk, medmenneskelig – alt han gjorde ble presentert
med humor, varme, tydelighet, tålmodighet og vennlighet. Det er mange som
takker Jan for musikken – mandagene og
torsdagene ble fine med han på plass i de
ulike øvingslokalene HJSK har benyttet
gjennom årene.
Som korpsleder i HJGK var det en
fornøyelse å samarbeide med Jan Dirigent
gjennom flere år. Jeg fikk samarbeide med
en som rett og slett brant for at unger
skulle få oppleve musikkglede, mestring
og sosial tilhørighet i et korps – hans
korps.
Det takker jeg for – og jeg ønsker han
mye musikalsk glede også i årene som
pensjonert korpsdirigent!
Hilsen fra Kirsti Eide Nyhus
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Ingrid Aline Helleberg, Zelda Høistad, Matilda Ernsting, Ella Deinboll Myromslien, Selin Bardakci med
dirigent Kirsti Thoresen. Ikke til stede på bildet: Johanne Pedersen-Haagsma, Andrea Rafner, Armak
Gyursel Sadka, Anna Synnøve Trongmo.

Velkommen til nye ledd i HJSK

er til Triolen.
HJGK-medlemmer øv
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Aspirantene Jens Sverre
sønn Galgum, Ina Berge
ne Plassgård, Mina
Helene Skaaret og An
ders B. Ødegårdstuen
lærer noter av Heidi.
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HUKs uniformsforvalter Monika Kveen
står for skifte av uniformer for HUK-erne
i forbindelse med Triolen.

Mina Helene Skaaret
, Jens Sverresønn Ga
lgum,
Inga Bergene Plassg
ård, Mia Johansen Ha
rby
Mari Grunden og An
ders B. Ødegårdstue
n.

Her er det orden i rekkene.

einson,
Suji Wei Rinke-Øyst
HJGK-medlemmene
da
Eli
og
en
kk
org Risba
Viktor Stengel, Ingeb
.
iolen
Nordlund øver til Tr
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Signe Friberg Myre – slagverker i HUK.
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HUKs sommeravslutning
Etter et år med øvelser, et koselig
seminar, konserter og en konkurranse
avslutta vi korpsåret 2018 – 2019
med pølser og dessert på Barfrøstua
ved Domkirkodden.
Det åpnet med HUK Veterankorps (Lars
Kristian Bakken, Maria Bakkerud, Sander
Krokengen, Oskar Trønnes Risberg, Simen
Storengen, Eline Vangen-Lønne, Jørgen
Abell Vik), som kom marsjerende inn til Old
McDonald, etterfulgt av en stående konsert, hvor korpset fremførte C-Jam Blues.
Veterankorpset hadde i anledning denne
konserten funnet på en liten twist; ingen av
musikerne spilte på sitt eget instrument.
Etter konserten gikk vi inn i Barfrøstua og
spiste pølser, etterfulgt av et stort utvalg
desserter. Mens vi spiste ble Sparebank1
Østlandets stipend, på 2500 kroner, delt
ut til Hanna Bergersen Furnes og Jørgen
HJSK – medlemsblad, november 2019

Abell Vik. Etter stipendoverrekkelsen tok
styret ordet,og takket av gamle styremedlemmer og ønsket nye medlemmer inn i varmen.
Vi vil takke for et fint og innholdsrikt korpsår,
og ønsker alle lykke til videre.
Mvh. HUK
Marthe Wedvik og Sander Krokengen
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VÅ R V IS JON

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

»
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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

