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Frida hadde nok ingen planer
om at det skulle bli Garden,
men Janitsjarskolen
tente gnisten.

Gardist Frida
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Tlf. 902 29 907
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Wenche Tjentland
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Dirigent for Hamar Ungdomskorps
Kristoffer Kregnes
Tlf. 984 36 374

Hovedkasserer
Bengt Furnes
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LEDER HAR ORDET

Utfordrende år
2020 har blitt et spesielt år for oss alle.
Avlyste og utsatte arrangementer, og
stadig endringer i planer har gjort det
krevende for mange! Jeg er dypt imponert
over tålmodigheten som store og små
musikanter har vist gjennom året.
Og foreldrene og alle med verv i HJSK
har gjort en kjempejobb for å gjøre det
beste ut av situasjonen! Tusen takk
til alle sammen!!
Denne høsten har HJSK jobbet aktivt inn
mot politikere og administrasjonen i kom
munen for å få stoppet ytterligere kutt i
tilskuddene til HJSK. De siste årene er til
skuddene redusert med i størrelsesorden
200 000 kroner. Ytterligere kutt i 2021
vil være dramatiske for HJSK. Vi jobber
videre med håp om likebehandling for
korpsene i Hamar kommune, men uten
at HJSK skal miste ytterligere støtte. Vi
mener at kommunen allerede har redusert
den totale støtten til korps, og at
rammene nå må økes. En økning på
100 000 kroner er fullt mulig innenfor
dagens kulturbudsjett.

HJSK – medlemsblad, desember 2020

I disse dager gjør HJSK et nytt framstøt
for å rekruttere flere musikanter. Skolene
i kommunen har blitt kontaktet, og vi
håper at flere kommende aspiranter finner
veien til musikkglede utover vinteren.
Planene for 2021 er under utarbeidelse
og vi håper å kunne gjennomføre flere
konserter og arrangementer det kom
mende året. Blant annet må vi vurdere
å feire 51 år som HJSK – håpet er at
dette vil la seg gjøre i sommerhalvåret.
Men før vi kommer dit, er planen å gjen
nomføre juleavslutninger og konserter på
vårparten – så sant vi får lov, og det er
trygt å gjennomføre.
Jeg ønsker dere alle en rolig og fin høytid
med familie og masse musikalsk glede!
God jul og godt nytt år!

Ketil Are Lund,
leder i HJSK
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Lærerikt og
inspirerende
Dette skoleåret har to HUK-ere blitt tatt
opp ved Talentutviklingsprogrammet Unge
Musikere ved Musikkhøgskolen i Oslo. Det er
Vilde Abell Vik (walthorn) og Espen O’Connell
(slagverk) som har passert nåløyet.
Det er utrolig gøy å spille med andre som
er topp motivert. Jeg lærer så mye, forteller
Espen entusiastisk.
Det er veldig lærerikt. Jeg spiller sammen med
tre andre hornister, og de er veldig flinke. Jeg
lærer på en annen måte enn det jeg har gjort i
korps før – en mer selvstendig måte å spille horn
på. Det er veldig inspirerende, istemmer Vilde.
Talentutviklingsprogrammet er et tilbud til
ungdommer fra 13 – 19 år som har kommet
særlig langt på sitt instrument. Det er opptil
åtte samlinger per halvår på Musikkhøgskolen.
I programmet lærer man musikkteori, men
først og fremst er det mye ensemblespill og
noe orkesterspill. Deltakerne tas i utgangspunktet opp for to år, men det er en

e valuering etter det første året på
om man får fortsette.
I opptakskravene står det at søker må holde
et spesielt høyt nivå på sitt hovedinstrument
og ha gode forutsetninger for videre utvikling.
Prøvespilling inngår også i opptaksprosessen.
Både Espen og Vilde ble oppfordret av spille
lærerne sine om å søke på programmet. Det
var nytt for begge to å prøvespille som del
av opptaksprosessen.
Espen og Vilde oppfordrer andre HUK-ere
som er høyt motiverte om å søke. Dette gir
en opplevelse for livet, sier de to flinke, unge
musikantene.
Tanja

Førjulstreff i Kirsten Flagstad-salen
torsdag 17.desember
Vi er nå heldigvis i gang med vanlige øvelser i alle korps etter den siste
nedstegningen av fritidsaktiviteter i Hamar kommune. Om vi får til en
felles konsert for alle korps, eller om vi må dele opp i flere konserter
vil tiden vise. Men håpet er at dette blir en felles konsert der alle
korpsene får spilt for hverandre og foresatte.

HJSK – medlemsblad, desember 2020
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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

Off.

godkjente
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Høstseminar for HUK
Helgen 26. – 27. september ble det
gjennomført høstseminar for HUK.
Denne gangen var korpset på Disen
Scene, da det ikke var ledig lokaler på
Kulturhuset. Det ble øvd flittig på pro
grammet til Triolen, og det ble en del
terping… Men det ga gode resultater.
Foreldrevaktene rapporterte om at det
svingte godt av HUK-erne da de spilte
Sir Duke.
Eirik (klarinett) hadde bursdag på
lørdag, og da ble det servert koronavennlig kake (muffins porsjonspakket
i plast – med kakelys på…)
Tanja

Triolen utsatt på grunn av korona

er

Triolen måtte i år utsettes på grunn av lokal oppblomstring av korona-smitte.
Kommunen innførte stans i all fritidsaktivitet for barn og unge, og det ble
sterke restriksjoner på antallet som kunne være sammen. HUK jobber for
å få satt opp igjen Triolen i starten av 2021.
Trekning av Triolen-lotteriet ble foretatt 26. november.
Alle vinnere har blitt kontaktet.

HJSK – medlemsblad, desember 2020
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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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Ny dirigent i HJGK
fra høsten 2020
I Hamar Jente- og Guttekorps er vi takk
nemlige for å ha fått Wenche Tjentland som
ny dirigent. Hun har valgt ut et spennende og
morsomt repertoar for barna, og de får også
være med å velge musikken de skal spille. Hun
har stort engasjement for korps, og jobber
allerede aktivt for rekruttering til Hamar
HJSK – medlemsblad, desember 2020

Janitsjarskole. Wenche kommer fra Sandnes
og bor i Oslo. Hun spiller trombone og er
frilansmusiker i tillegg til å være korpsdirigent.
I Oslo dirigerer hun Manglerud og Høyenhall
skolekorps. Wenche har utdannelse fra blant
annet Musikhögskolan i Göteborg.
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FRIDA

i Hans Majestet Kongens Garde
Frida Thomassen koser seg i Kongens klær
og har travle dager fylt opp av sluttet orden,
masjeringsteknikk, musikk, stryking av klær
og blankpusssing av sko. Det er lange dager
fra kl. 0600 – 2000 hver dag.
Hvordan har du det Frida?
Vi er 76 personer som bor tett sammen og
vi har blitt en fantastisk gjeng og jeg trives
kjempegodt! Det er aldri pause og alltid noe
å gjøre. Målet er å bli litt bedre hele tiden
og det er intenst gøy å se hvordan alle job
ber sammen for å nå et felles mål om å bli
best i kombinasjonen musikk og drill. Det er
mye pirk og detaljer som skal på plass både
musikalsk og ellers.
Savner du janitsjarskolen?
Jeg savner selvfølgelig korpset hjemme, til
og med alle de tørre vitsene til Kristoffer!
Hvordan har det vært å være i Garden med
en pandemi å ta hensyn til?
Vi har ganske strenge forholdsregler, så
man kan føle seg litt alene på leir. Vi må
blant annet holde fire meters avstand til
andre tropper noe som er ganske kjipt siden
det hindrer at en blir kjent med nye men
nesker. Det er også veldig trist at vi ikke
kunne ha publikum på debutkonserten vår
samt flere andre oppdrag som også har blitt
avlyst på grunn av dagens situasjon. Vi gjør
det beste ut av det og benytter oss mye av
digitale plattformer for at vi skal kunne få
vist oss fram som vanlig. Vi vil jo at foreldre
og bekjente også kan få med seg hva vi får
til og hva vi gjør.
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Har janitsjarskolen gitt deg noe du har hatt
nytte av nå som du er i Garden?
Janitsjarskolen har lært meg det jeg kan om
musikk og det er jeg evig takknemlig for,
ettersom det har gitt meg muligheten til
å komme inn i garden – og det er helt
fantastisk.
Kan Garden anbefales de som kommer
etter deg?
Jeg anbefaler det på det sterkeste.
Dagene er kanskje lange, men man lærer
kjempemye og du får være med på en
flott reise for å bli best.
Brita Eline Halleraker
www.janitsjarskolen.no

HJSK – medlemsblad, desember 2020
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Henning Børresens
Talentpris

HJSKs 50-årsjubileum
Vi hadde planlagt en storstilt jubileums
markering i Hamar lørdag 5. september.
Vi hadde reservert Stortorget og Kirsten
Flagstadsalen. Her hadde vi planer om et stort
jubileumskorps i tillegg til korpsene i dagens
HJSK samt øvrige korps i Hamar. Vi måtte
dessverre avlyse/utsette jubileet til 2021.
Vi håper at vi kan få gjennomført et tilsva
rende markering lørdag 4. september i 2021.
Nærmere info kommer i neste medlemsblad.

Juryen har plukket ut den kandida
ten som skal få årets pris, men fordi
«Triolen»-konserten er utsatt, vil ikke
utdelingen skje før ny dato er satt for
konserten. Prisvinner er kontakten,
og vi må bare vente med spenning
på hvem som vil på diplom og sjekk
på 25000 kroner på veien videre.

Koronatilskudd til HJSK høsten 2020
Sparebankstiftelsen
45 000
Koronatilskudd – Lotteri- og stiftelsestilsynet 72 800
KORONA-kompensasjon Hamar kommune
40 000
157 800

Sum

Det har vært en utfordring å «holde det
gående» i koronatida, ikke minst øko
nomisk. Søknader er sendt, og en del
penger har vi fått. Vi er svært takknem
lige for tilskuddene. Pengene skal
vi bruke til beste for vår aktivitet.

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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78862
Grasrotandelen
er viktig for HJSK
HJSK er svært takknemlige for at
hele 129 medlemmer av HJSKs
venner/HJSKs foresatte har valgt
HJSK som sin grasrotmottaker hos
Norsk Tippings ulike spill. Per dato
kan HJSK innkassere tett oppunder
64 000,- kroner i bidrag. Dette er
penger som kommer godt med til
driften av HJSK, til beste for dagens
utøvere i Janitsjarskolen.

Betaling av
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.

Tusen takk for ditt bidrag!
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, desember 2020
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Vi har Takeaway-meny på vår hjemmeside
www.kjokkenet.com
Økologisk kaffe fra Herman Friele – 'To Go' for kr 25
i miljøvennlige kopper i vår Cafe
CATERING (Døgnåpent) 930 90 602 / 917 59 258
Booking@kjokkenet.com eller ArvHopen@online.no
Åpningstider Cafe
Fra 7. januar: tirsdag – fredag kl.10 – 20. Lørdag 10 – 16
Fra 21. april: tirsdag – fredag kl. 10 – 24. Lørdag 10 til 16
Se våre menyer på hjemmesiden vår: www.kjokkenet.com
NYE LOKALER – HAMARS FLOTTESTE UTETERRASSE

