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Redaktør Tor Ytrehus

Kjære orkestervenner!
Ja, jeg bruker denne overskriften i dag, i stedet for den tradisjonelle Musikkvenner, for det
er jo primært som orkestervenner vi engasjerer oss i TSO-Venneforening, som medlemmer,
program- utdelere, ververe, styremedlemmer, etc., og det er orkesterets virke og ve og vel
som er vårt fokus og hovedanliggende. Og det gir ekstra inspirasjon og utbytte å arbeide
for et orkester som er i en så positiv musikalsk utvikling som Trondheim Symfoniorkester
har hatt de siste 10-15 årene: Den homogene og «europeiske» stryker-klangen som kom
med Eivind Aadland som kunstnerisk leder, utvidet besetning til spesielle konserter(som
kom fra Kulturdepartementet), internasjonal konkurranse om musikerstillingene, og nå;
nye alen til det artistiske nivået under en ung og ambisiøs Urbanski som er en oppadgående stjerne på dirigenthimmelen. Vi er heldige som kan ta del, om enn på beskjedent
vis, i dette suksess-prosjektet! I Uke 36 var jeg på Oslo Filharmoniens åpningskonsert for
høstsesongen. -De også med en Øst-europeisk sjefdirigent på podiet; Vasily Petrenko, og
med Vilde Frang som solist i Brahms fiolinkonsert. Til slutt vanket det Tsjaikovskij´s Symfoni
nr.4, og et stunt av et feiende ekstranummer i form av en sprelsk Ungarsk dans. Jo da;
dette låt som OF på sitt beste, og det var filharmonisk musikk i internasjonal toppklasse!
Men de er nå engang vårt nasjonale symfoniorkester med en kontinuerlig full besetning,
som vi har bare til noen få spesielle konserter, og de har en helt annen historie og tilgang
på ressurser enn det TSO har. Mitt poeng er likevel at forskjellen mellom «dem og oss» er
adskillig mindre i dag enn den var for de 10-15 årene siden, og vårt orkester er så avgjort
oppe på et godt internasjonalt nivå og markerer seg jevnlig også utenfor landets grenser.
Noen ord om arbeidet internt i venneforeningen: Vi strever ennå med oppdatering av vårt
medlemsregister, og vi håper at medlemsutsendelsen denne gangen rekker fram til alle
innmeldte medlemmer. Den kommer senere enn planlagt og annonsert, men vi har ennå
nesten hele høstens program foran oss for valg av kupongkonserter. I en forening som
dette med et stort antall medlemmer, de fleste i et «voksent» alderssegment, vil der alltid
være et visst naturlig frafall som må kompenseres nedenfra med neste generasjons musikk
– og orkestervenner. Derfor håper vi at riktig mange legger merke til og responderer på
den vervekampanjen som omtales kort lenger inne i bladet.
Ha en fortsatt god musikk-høst!
Tor Ytrehus (Leder TSOV)

Fra høstens TSO program
Da er vi godt i gang med høstens konserter, og vi har allerede rukket å gjøre mye.
I begynnelsen av august spilte vi Mahlers femte på Olavfestdagene for så å gjenta den på
Nordland Musikkfestuke i Bodø. Torsdag 27. august var det sesongåpning hvor Urbanski
dirigerte Prokofjevs Romeo og Julie, og på konserten uken etter ledet han Brahms fjerde
symfoni.
Og utover høsten har vi selvfølgelig mer godt i vente, her er noe av det vi kan friste med:
Torsdag 8. Oktober vil vi få et gjenhør med den fantastiske fiolinisten Soyoung Yoon. Hun
trollbandt publikum under Nyttårskonserten 2013, så vi vet at det vil bli en stor opplevelse
å høre henne spille Sibelius fiolinkonsert denne torsdagen. Dirigenten heter Antoni Wit, og
han har også gjestet oss før. Han har vært Urbanski sin lærer og mentor gjennom mange
år, og det er stor stas å ha ham her for å dirigere Sjostakovitsj symfoni nr 1.
Lørdag 24 oktober inviterer vi til Familiekonsert . Konserten har vi kalt Feberkonserten, og
her får vi møte Tiril og pappaen hennes. Pappa skal være solist med orkesteret, men så blir
Tiril syk og må være med pappa på jobb. Og når man har med sykt barn i orkesteret så kan
alt skje…. I vår spilte vi konserten for barnehager i Trondheim, og ungene storkoste seg. Vi
kan love fin musikk, mye moro, og noen overraskelser, så ta med barn, barnebarn eller
nabounger.
Torsdag 29 oktober kan vi by på en festaften for operafrelste. Vi har to fantastiske solister
med oss; sopranen Tiina-Maija Koskela og tenoren Michael Weinus, og vi får høre
storslagne operaarier blandet med lettere opperettemusikk. Vår egen Randi Stene vil være
konferansier.
Til slutt vil jeg nevne vårt nye konsept denne sesongen: onsdagskonserten. Dette er et
tilbud til alle som ønsker å oppleve fullt orkester på dagtid. Vi serverer én times konsert i
en uhøytidelig ramme, med utdrag fra torsdagskonserten. Før hver konsert vil det være en
kort innledning på scenen. Onsdagskonsertene starter kl. 1400, og datoer i høst er 16.
september og 7.oktober.
Så er det bare å glede seg til et innholdsrikt høstprogram!
Birgit Hagerup ( Programkoordinator)

E-post adresser til medlemsarkivet
Vi arbeider fortsatt med digitalisering av adresser i medlemsarkivet til Venneforeningen,
for å kunne gi en mer effektiv formidling av informasjon til medlemmene, og for å redusere
kostnader knyttet til utsendelse av papirpost. Til alle dere som har e-post adresse, og ikke
har registrert denne hos oss før, send en mail til vår registerfører Tore Bisgaard på
adressen post@tsov.no , inneholdende også ditt navn og gate/steds- adresse.
Verv et nytt TSOV-medlem!
Denne oppfordringen om å verve neste generasjon medlemmer stod også i forrige nummer
av Musikkvennen, uten at det utløste den helt store flodbølgen. Men ett unntak må
nevnes: Vår gode støttespiller i foreningen, Joar Fornes, tok oppfordringen på alvor og
strak arm og meldte inn ikke mindre enn 7 nye medlemmer! Det utløste 7 gjestekuponger
til ververen, så han blir nok å se på de fleste konsertene denne høsten. Vi vil være fornøyd
selv med betydelig lavere ambisjonsnivå enn dette eksempelet, men verving av nye og
yngre medlemmer er helt avgjørende for å vitalisere Venneforeningen og videreutvikle
våre støtte-aktiviteter for TSO. –Se deg om i nær familie, i vennekrets og blant kollegaer
etter potensielle kandidater.
Årskontingenten for et enkeltmedlemskap er kr. 250 ( 200 for pensjonist), og kr.370 for
ektepar/samboere, som er mindre enn prisen for 1 konsertbillett per hode, og med
medlemskapet følger den årlige kupongen til en TSO konsert.
For hvert medlem du verver får også du 1. gjestekupong til TSO-konsert. Send en e-post til
Tore Bisgaard: post@tsov.no med navn og adresse på deg selv, samt på den du verver.
Merk e-posten med TSOV-verve.
Vennetreffet 2015
På grunn av usikkerhet i foreningens økonomi, i hvert fall til vi har sett inngangen av
medlemskontingent i løpet av høsten, vil det planlagte Vennetreffet for 2015 bli utsatt til
våren/evt.høsten 2016. Nærmere informasjon om dette vil følge i neste nummer av
Musikkvennen rundt månedsskiftet februar/mars.

Kammerkonserter høst 2015
Det vil bli 6 kammerkonserter i Gamle Rådhussal i Trondheim Folkebibliotek i
vårsemesteret. Første konsert er søndag 18 oktober, og den siste er søndag 6 desember.
Det ennå ufullstendige programmet er som følger:

Søndag 18
oktober

Brahms klarinettkvintett. Rik, Ine, Oda, Verona og
Jaroslav.

Søndag 1
november
Søndag 8
november

Mona Spigseth og Anna Gebert

Søndag 15
november

Strykekvartett

Søndag 22
november

Kristin Steinum + Jørgen Larsen

Søndag 29
november

Siri Hovde Nordbø med venner

Søndag 6
desember

Erling Skaufel + venner

Anna Gebert, Cecilia Wåhlberg, Verona Rapp, Torleif
Holm

Grieg sonate c-moll

For oppdatert program, se www.tsov.no/kammer, og etter hvert opptrykt brosjyre som
legges ut i Olavshallen.

