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Lotta og Espen med dirigent Kristoffer Kregnes.

Sparebank1-stipend
til Lotta og Espen
Hvert år kan Hamar Janitsjarskole dele ut to stipender som er finansiert av Sparebank1.
Etter utlysning og gjennomgang av søknadene gikk årets stipender til våre to dyktige
og dedikerte musikanter Lotta Eide Nyhus og Espen O’Connell. Lotta er 14 år, spiller
trompet og starter i 10. klasse nå i høst. Espen er 17 år, spiller slagverk og starter på
2. året på musikklinja ved Stange videregående skole. Begge to skulle bruke stipendet
til å delta på sommerkurs på Toneheim.
Vi gratulerer Lotta og Espen med velfortjent stipend!

NAVN OG NUMMER I JANITSJARSKOLEN
HAMAR JANITSJARSKOLE (HJSK)
www.janitsjarskolen.no
post@janitsjarskolen.no

Leder i styret for Aspirant/Junior og HJGK
Kjersti Risbakken
Tlf. 947 93 267

ØVINGSSTED:
Hamar kulturhus

Leder i styret for Hamar Ungdomskorps
Tanja Sveen
Tlf. 994 40 319

POSTADRESSE:
Postboks 484, 2304 Hamar

Tillitsvalgt i HUK

BANKKONTONUMMER:
Sparebanken Hedmark 1800.14.50480

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

HOVEDSTYRETS MEDLEMMER:
Leder
Tanja Sveen
Tlf. 994 40 319
post@janitsjarskolen.no

Tlf.

Ledere for Aspirantkorpset
Kristoffer Kregnes
Tlf. 984 36 374

Tlf. 947 93 967
post@janitsjarskolen.no

Dirigent for Juniorkorpset
Kirsti Thoresen
Tlf. 959 25 308
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907

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

Dirigent for Hamar Jente- og
Guttekorps
Wenche Tjentland
Tlf. 971 64 740

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

Dirigent for Hamar Ungdomskorps
Kristoffer Kregnes
Tlf. 984 36 374

Nestleder
Kjersti Risbakken

Hovedmaterialforvalter
Ingar Ramsberg
Tlf. 454 01 636
Hoveduniformsforvalter
Lena Stormoen
Tlf.  483 25 386
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LEDER HAR ORDET

HURRA – nå blir det
BURSDAGSFEIRING!
Endelig er hverdagen mer normal igjen.
Samfunnet åpnes opp, og vi har vært ute
på skoler med skolekonserter og tilbud
om rekruttkorps. Det ble en stor suksess.
Nesten 40 barn ville være med, så det
ble venteliste. Barna fikk være med på
rekruttkorps over tre torsdager, og det
hele ble avsluttet med konsert
på Stortorget. Det er imponerende.
I høst har vi fokus på å rekruttere til
Aspirantkurset til Heidi og Bengt. Her
har vi også tilbud om et tre ukers gratis
introduksjonskurs, som også er fulltegnet
med 22 barn fra 1.- og 2.-klasse.
Hjertelig velkommen til alle nye
medlemmer!
Det varmer et korpshjerte å se at så
mange barn har lyst til å starte i korps.
Vi som har vært med i Janitsjarskolen
noen år vet jo hvor givende det er å spille
et instrument, lage flott musikk sammen
med andre, få nye venner – og være en
del av det fellesskapet og tradisjonen
som Janitsjarskolen er.
HJSK – medlemsblad, september 2021

I fjor var det 50 år siden HJSK ble stiftet,
og HUK fyller 60 år nå i år. Det må jo
feires. Den tradisjonelle Triolen-konserten
som arrangeres hver høst blir derfor i år
en jubileumskonsert hvor vi inviterer
publikum med på en musikalsk reise
gjennom fem tiår.
På seminaret i september skal konserten
forberedes. Det skal øves på musikken
i hvert korps og med samspill mellom
korpsene. Og så skal medlemmene bruke
lørdagskvelden til å utforske musikken
gjennom fem årtier – noe dere vil få høre
mer om på konserten. Så – sett av
søndag 7. november. Ta med beste
foreldre, søsken, tanter, onkler, naboene
– og kom på konsert. Det kommer til å bli
en flott opplevelse!

Tanja Sveen
leder i HJSK
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Endelig 17. mai-stemning
Årets feiring av nasjonaldagen var fortsatt
underlagt korona-restriksjoner, men det
ble mer 17. mai-stemning i år enn i fjor.
For Janitsjarskolen startet dagen med den
tradisjonelle flaggheisingsseremonien på
Stortorget før alle samlet seg inne i Passasjen
til en korona-tilrettelagt 17. mai-frokost.

å marsjere ned Kirkebakken. Det regnet rikelig, så musikantene var både våte og slitne.
HUK kom først ned og stilte seg oppover
Kirkebakken og klappet og ropte de yngste
musikantene inn. Alle var imponert over de
yngste som hadde hatt en mye lengre rute
i år enn det som er vanlig på nasjonaldagen.

Årets skole, Prestrud, fikk æren av å gå i
skoletog i Hamar sentrum, fordelt på to
tog med avstand i mellom. Hamar Jente- og
Guttekorps, juniorer og aspirantene gikk i
første delen av toget sammen med 1.–3.
trinn, mens Hamar Ungdomskorps gikk i andre
del av toget sammen med 5.–6. trinn.

Vi retter en stor takk til alle foreldre som
ordnet med frokosten og som ellers stilte opp
som fanebærere og hjelpere gjennom dagen.

Deretter gikk turen til Greveløkka skole, hvor
det også ble arrangert skoletog i to deler på
samme måte som i sentrum. Rett før togene
gikk tilbake til Greveløkka, tok korpsene veien
tilbake til sentrum og avsluttet dagen med
HJSK – medlemsblad, september 2021
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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.
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Feiring ute på skolene 14. mai

Storhamar, Rollsløkka og Solvang valgte
å ferie nasjonaldagen på forhånd i år. Det
var Hamar Jente og guttekorps som fikk opp
draget med å spille ute ved skolene. I tillegg
ble Juniorene, aspirantene og ca. 10 støttespillere fra HUK med.
Dagen startet på Storhamar i strålende sol.
Før toget gikk av gårde spilte korpset opp
med Bli med-sangen, og barna ved skolen
sang og danset til. Det ble en super start
på dagen. Skoletoget gikk i nærområdet.
Så gikk ferden videre til Solvang skole, hvor
korpset også startet med Bli med-sangen før
toget gikk av gårde. Her ble vi overrasket av
regn, men alle fikk drikke og litt å spise før
alle reiste ned til Rollsløkka, hvor korpset
heldigvis fikk komme inn i gymsalen mens det
regnet som mest. Siste spilleoppdrag ble for
barna på Rollsløkka.
På alle skolene fikk korpset supre tilbake
meldinger, og vi opplevde at vi kom «tettere»
på barna enn vi gjør på en vanlig 17. mai.
HJSK – medlemsblad, september 2021

En fin opplevelse for musikantene våre.
Dagen ble også godt dekket i Hamar
Arbeiderblad, med mange flotte bilder
av korpset gjennom dagen.
Stor takk til foreldre som stilte opp og kjørte
musikantene fra oppdrag til oppdrag denne
dagen. Noen steppet til og med inn som
vikar på stortromma.
Tanja
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Triolen – «En musikalsk reise
gjennom fem tiår»
Triolen i år blir en jubileumskonsert hvor det skal feires at Hamar Janitsjarskole er 50 + 1 år, og HUK 60 år.
Musikantene og korpsene skal ta publikum med på en
musikalsk reise gjennom fem tiår. Hele Janitsjarskolen
bidrar på scenen. Konserten arrangeres for 58. gang og
arrangementet er det «lengstlevende» i Hamar by. Henning
Børresens talentpris skal også deles ut. Vi lover at det blir
en flott konsert – så sett av søndag 7. november – og kom
på konsert i Hamar Kulturhus.

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

HJSK – medlemsblad, september 2021
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Skolekonserter og
rekruttkorps
Uka etter 17. mai ble det holdt skolekonserter ute på fire sentrumsskoler. Det var
dirigentene Kristoffer, Kirsti og Wenche som
sammen med musikantene ved den enkelte
skolen inviterte alle 3. og 4. klassingene til
konsert.

prøvespille forskjellige instrumenter og velge
seg et instrument. Deretter var det øving i
grupper før hver økt ble avsluttet med samspill med hele gjengen. Man kommer langt
med tone 1, tone 2, tone 3 og kort og lang
tone.

På konserten fikk barna høre hvordan alle
instrumentene lyder. Opptil flere instrumenter ble presentert som det vakreste og
fineste – så her var det litt konkurranse mellom dirigentene. Musikantene framførte både
Happy og Bli med-sangen, og sistnevnte var
populær. Skolebarna sang og danset med.

Konsert
Siste uka ble avsluttet med konsert i ringen
ute på Stortorget, sammen med Juniorgruppa og HJGK. Rekruttkorpset framførte
to musikkstykker – til stor applaus fra alle
frammøtte.

Gratis rekruttkorps
Alle 3. og 4. klassingene fikk med seg en invitasjon om å delta i et rekruttkorps over tre
uker. Kurset ble fulltegnet med venteliste.
Over 30 barn deltok. Første uka fikk barna
side 10

16 av barna som deltok meldte seg inn i
Janitsjarskolen og spiller nå i Aspirantkorpset.
Hjertelig velkommen til alle sammen!

www.janitsjarskolen.no

Lotta Eide Nyhus, Marte S. Grinden, Eirik Asmundvaag, Kristoffer Lund, Simen Andre Mosserud Berg,
Espen O’Connell, Frid Rasen, Ane Halleraker Lund, Esther Lorentzen, Sigrid Oline Kristiansen, Linnea
Sveen-Karlsen og bak rekken (stående) Danilo Karabasevic.

13 HUK-ere med i HOKK
HOKK står for Hedmark og Oppland Kretsungdomskorps, og denne sesongen er hele
13 HUK-ere med i HOKK som teller 60 musikanter i alderen 15 – 19 år.
Årets første samling var i Moelv, og ungdommene hadde lange dager. Fredagsøkta varte fra
kl. 18 – 21, lørdag var det spilling fra kl. 09 – 21, mens søndagen startet kl. 09 og ble avsluttet
med hentekonsert kl. 15.
Det er energiske Maria Nygård Molund som er dirigent. HUK-erne var slitne og fornøyde etter
den første helgesamlinga, som ble avsluttet med en fantastisk imponerende hentekonsert.
Det skal bli morsomt å følge HOKK resten av sesongen.
HJSK – medlemsblad, september 2021
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HUK på tur
Påsken 2020 hadde HUK tradisjonen tro
planlagt tur til Lisboa. I løpet av vinteren kom
det historier om et virus som var på fremmarsj
i Europa. Skulle vi avlyse turen, eller ha is i
magen og se? Kanskje det ikke ville bli så ille
som noen fryktet? Dagene og ukene gikk og
usikkerheten økte. I midten av mars 2020 ble
‘problemet’ vårt løst. Norge ble nedstengt, og
turoperatøren kansellerte turen.
I vinter fant vi ut at vi måtte få til en tur av
et eller annet slag etter det som hadde vært
et heller traurig korpsår med avlyste øvelser
og arrangementer. Det var viktig å ha et lyspunkt og en positiv avslutning på året. Vi ville
unngå å fly og falt ned på en tur med buss til
Trondheim. Det er en flott by hvor vi kunne
side 12

få et til et variert program. Vi la opp avreise
lørdag etter skoleslutt i juni og tre overnattinger. Programmet inneholdt bla besøk på
Rockheim og Munkholmen og konserter i
Stiftsgårdsparken og utenfor Solsiden. Utover
våren og forsommeren fikk vi stadig utsatt
avbestillingsfristen hos hotellet i Trondheim
etter som de lokale tiltakene ble forlenget.
Vi var litt i samme situasjon som i vinteren
2020. Hvor lenge skulle/kunne vi vente før vi
måtte ta en avgjørelse og avlyse? Vi skjønte vi
at vi måtte ha en plan B (og etter hvert plan
C) i bakhånd. Vi ville svært gjerne gjennomføre en tur.
Når det gjaldt alternative planer tenkte vi på
flere ting, men vi falt etter hvert ned på en
www.janitsjarskolen.no

helgetur til Oslo første helgen etter skoleslutt
som det alternativet med størst sjanse for
gjennomføring.
Med omtrent en uke igjen til avreise ble vi
nødt til å avlyse Trondheimsturen pga. høye
smittetall og strenge restriksjoner der. Da ble
informasjon om tur til Oslo sendt ut i stedet.
Dette ble en ren sosial tur uten spilleoppdrag.
Vi reiste innover med buss til Oslo sentrum
lørdag 19. juni. Ungdommene fikk dagen til fri
benyttelse og gikk sammen i grupper. Noen
var på Escape room, noen lot seg begeistre
av sparkesyklenes frihet, og ellers var kafébesøk og shopping populære aktiviteter.
Vi overnattet på Scandic St. Olavs plass og
spiste felles middag på hotellet på kvelden.
HJSK – medlemsblad, september 2021

Etter middag var det sosialt samvær med
quiz ledet av Alexandra O’Connell og Hanna
B. Furnes. Søndag reiste vi til Tusenfryd og
var der hele dagen frem til stengetid. Her
var det flere som fikk flyttet sine grenser, og
noen oppdaget berg-og-dalbanens gleder for
første gang. Både voksne og ungdommer så
ut til å more seg.
Styret har allerede startet å tenke på tur
neste år. Målet er utenlandstur hvis situa
sjonen i verden tillater det. Vi har noen alternativer som det jobbes med så får vi se hva
det kan bli. Her vil det komme mer informasjon utover høsten.
Nils Erik Asmundvaag
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Sommeravslutning på
Lunden skole
Vi hadde lenge ønske om å finne på en
fin avslutning på vårsesongen 2021 og
bestemte oss for en kortreist tur til Lunden
skole i Vang. Så den 18. og 19. juni pakket
vi soveposer og madrasser og var klare for
overnatting – vi dro både aspirant-, juniorog Jente/guttekorpset uten instrumenter, og
opplegget var klart – det skulle bare være
sosialt, lek og moro.
Vi fikk innredet hvert vårt klasserom, jentene
og guttene på hver for seg. De voksne fikk
grupperom – med et følsomt lys som slo seg
på hver gang man beveget seg i sengen!
Barna bidro til matlagingen, og selvfølgelig
var det Taco-fredag! Vi koste oss, og hadde
både trampeklapp og taler!

å avslutte kvelden, så etter dette gikk alle og
la seg. De eneste som var våkne var natte
vaktene, som hadde en rolig natt.
De fleste hadde sovet godt, men litt uvant
er det å ligge på madrass i et stort klasserom
med mange korpsvenner rundt seg, så det var
en del trøtte ansikter til frokost!
Etter frokosten var det opprydding,
foreldrene kom og hentet ungene.
Det var en fornøyd gjeng som dro hjem.
Vi ønsket hverandre god sommer, med ønske
om å møtes igjen til høsten.

Etter maten benyttet noen det fine uteområdet, mens andre spilte spill inne. Lunden
skole har både en flott gymsal og klatrerom,
og mens noen liker fart og moro er det andre
som liker å bare henge i klasserommet og
i sengen. Da de yngste la seg, fikk de eldste
lov til å sitte i pysjen nede i gymsalen. Der
ble det både ballspill, og klatring i klatrevegg.
Så gikk alarmen! Det var et voldsomt lurveleven, og alle ble lys våkne. Det viste seg at
vaktmesteren ikke hadde fått slått av innbruddsalarmen, som slår seg på automatisk.
Heldigvis hadde vi fått telefonnummer, også
bodde vaktmesteren rett ved skolen. Så han
kom og slo av alarmen, men vi ble litt susete
i øra etterpå... men, det var en effektiv måte
side 14
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Hamar Janitsjarskole 50 ÅR

(1970 – 2020)

Janitsjarskolens korps i Kirkebakken 1985.
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. Vedtektskomiteen
besto av Rudolf Nilsen, Thorleif Berg og
Henning Børresen
side 16

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
diskusjoner 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. 50-årsjubileet skulle
vært markert i fjor, men på grunn av pandemien, ble jubileet utsatt.
www.janitsjarskolen.no

Hamar Ungdomskorps 60 ÅR

(1961 – 2021)

I år er det 60 år siden
Hamar Ungdomskorps ble
stiftet (1.september 1961).
Første gang det ble stiftet
et ungdomskorps i byen var
i 1925. Høsten 1945 ble
den andre utgaven av Hamar
Ungdomskorps stiftet, men
også denne gangen gikk korpset «inn» (1957). Dårlig økonomi var en av grunnene.
Men, i 1961, på 50-årsdagen for Hamar
Guttemusikkorps, ble Hamar Ungdomskorps
stiftet 1. september 1961. Initiativtager var
Sigmund Kvamme, og på stiftelsesmøtet, ble
17 ungdommer enige om at de skulle starte
et nytt ungdomskorps. Navnet ble Hamar
Guttemusikkorps ungdomsgruppen, som
så skulle tas opp i organisasjonen Hamar
Guttemusikkorps. Senere ble navnet Hamar

Hamar Ungdomskorps i 2011
Ungdomskorps (HUK), og ved etableringen
av Hamar Janitsjarskole i 1970, gikk korpset
inn i organisasjonen Hamar Janitsjarskole.
Det var også i HUK at jentene gjorde sitt
første inntog i korpsbevegelsen. Det var først
i 1968 det ble full likestilling i HUK etter at
Hamar Jentemusikkorps ble stiftet i 1968.

Hamar Guttemusikkorps 110 ÅR
Hamar Folkeskoleskoles
Guttemusikkorps ble stiftet
1. september 1911 med
instrumenter fra Farres
musikkhandel. William
Farre (er plassert på en
sokkel på Toneheim) var
en pioner i opprettelsen
av korps i Norge, men det
var militærmusikeren Peter
Pettersen som var stifteren
av Hamar Guttemusikkorps. Han flyttet tilbake
til hjembyen og ble således korpsets første
dirigent. Hele 80 gutter møtte til start høsten
1911, og allerede i april 1912 hadde korpset
sin første konsert. Parkkonsertene var svært
HJSK – medlemsblad, september 2021

(1911 – 2021)

Hamar Guttemusikkorps i 1911
populære, og de kunne trekke hele 2500 tilhørere. Det var guttemusikken som ga navnet
til «rødjakkene» etter at de fikk nye uniformer
i 1923. Begrepet har blitt et særpreg for alle
korpsene i Hamar Janitsjarskole.
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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
37 900,- 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
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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

