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Redaktør Tor Ytrehus

Kjære Musikkvenner!
Vi er i starten på en ny konsertsesong, og fra TSO´s programhefte kan vi konstatere at innholdet er
rikt og at høydepunktene - i første omgang gjennom høsten - blir mange. Vi merker oss også at
dette er den 7. og siste sesongen for vår sjefsdirigent Krzysztof Urbanski med Trondheim
Symfoniorkester; i seg selv en god grunn til å få med seg mest mulig av høstens program. -Det blir
også et gjensyn med vår forrige sjefsdirigent, Eivind Aadland, på festkonserten for Arve Tellefsen
den 17. november.
Siden forrige nummer av Musikkvennen har vi hatt Årsmøte i venneforeningen 3. mars. Der rettet
vi særlig fokus på økonomien i foreningen, som er avgjørende for omfanget av vår utadrettede
virksomhet, primært for kammerkonsertene i Rådhussalen og Vennetreffet med musikerne.
Programmet i høst inneholder 9 kammerkonserter, og et Vennetreff som blir den 27. oktober. For
å kunne gjennomføre dette på komfortabelt vis; dvs. uten å tære på egenkapitalen, gikk Årsmøtet
med på å øke medlemskontingenten med ca. 20 %, slik at for eksempel kontingenten for
enkeltmedlem øker fra kr.250 til kr. 300. -Dette er fortsatt mindre enn prisen for den ordinære
konsertbilletten som følger medlemskapet. En langt mer foretrukket måte å styrke foreningens
økonomi på er selvfølgelig å øke medlemstallet. Dette prøver vi på jevnt og trutt, og vi får noe
uttelling, men langt fra nok til å kompensere for det store frafallet vi hadde, særlig rundt
overgangen fra 2014 til 2015. Derfor ber vi igjen våre godt etablerte TSOV-medlemmer om å se
seg omkring på arbeidsplass, i familie – og vennekrets etter potensielle nye musikkvenner som kan
komme inn og støtte opp omkring arbeidet for vårt gode formål.
Ikke lenge etter Årsmøtet ble vi rystet av en sørgelig hendelse: Vårt gode styremedlem fra
orkesteret, Susanne Hagtun, døde plutselig og uventet den 22. mars, bare 52 år gammel. Vi mistet
en iderik og sosial musiker og medarbeider midt i livet; en som vi savner spesielt nå ved
oppstarten av sesongen. Hun vil være med oss i tankene videre fremover i vårt arbeid i
venneforeningen.
På tross av dette triste håper jeg at vi alle får en god musikk-høst.
Tor Ytrehus (Leder TSOV)

Klippekort til TSO-konserter
Salg – og markedskoordinator Therese Stavø-Gunhildsøien minner om PLUKK og MIKS- konseptet
som er et fleksibelt klippekort til bruk på alle ordinære konserter i løpet av sesongen 2016/17.
Klippekortet består av 6 eller 12 valgfrie forestillinger av TSO´s ordinære konserter.
Hva med Beethovens fenomenale fiolinkonsert? Mestercellisten Truls Mørk med Schumanns
cellokonsert, eller Tsjaikovskijs Vinterdrømmer?
Valget er ditt! PLUKK og MIKS kan kjøpes i Olavshallens billettluke og gjelder for sesongen 20162017.
Therese

Fra høstens TSO program
Torsdag 6. oktober får vi høre FAURES vakre REQUIEM med Mari Eriksmoen og Håvard Stensvold
som solister, og med Trondheim Vokalensemble, sammen med orkesteret dirigert av Dalia
Stasevska. Og først på programmet står Sibelius Symfoni nr. 7.
Torsdag 20. oktober blir det populærkonsert NEW YORK, NEW YORK, hvor vi får høre musikk fra
noen av forrige århundres mest skattede og fargerike komponister innen showbusiness, inspirert
fra pulsen, livet og rytmen i The Big Apple. Solister er Evelyn Jons og vår egen Rein Aleksander.
Torsdag 27. oktober er det URBANSKI MED BARTOK, hvor også Liszt´s Klaverkonsert nr. 2 og
Lutoslawski´s Funeral Music inngår. Solisten er en gammel kjenning: Dejan Lazic. -Og etterpå er
det VENNETREFF!
Lørdag 12. november (kl. 14) har vi den meget populære familiekonserten THE SNOWMAN, som
er basert på animasjonsfilmen Snømannen, etter en billedbok 1978 skrevet og tegnet av Raymond
Briggs, og med ledsagende musikk fremført av TSO. -Gå ikke glipp av denne forestillingen dere
med barn og barnebarn!
Torsdag 17. november er det FESTKONSERT FOR ARVE TELLEFSEN med Håvard Gimse som solist
på klaver, og med vår høyt skattede tidligere sjefsdirigent Eivind Aadland på podiet.
For øvrig vises det til TSO´s Sesongprogram 2016 – 2017, og til hjemmesiden: www.tso.no

Vennetreff
Torsdag 27. oktober blir det altså VENNETREFF igjen, etter konserten. Dette er kvelden da
musikerne er venneforeningens gjester til en sammenkomst med enkel bevertning i TSO- kantina.
Det er en spesiell anledning til sosialt samvær mellom musikere og publikum, og vi skal huske på at
det er vi – hver og en av oss i venneforeningen – som er verter her, og som har ansvaret for at den
ønskede «minglingen» med musikerne skal utfolde seg til gjensidig hygge med nye bekjentskap.
For TSOV-medlemmer blir det avkrevd en fotskatt på kr. 100 ved inngangen.

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. Eksempelvis falt annonseringen av forrige sesongs første
kammerkonsert 31.01.16 ut av Adresseavisen. Da var det greit å kunne ty til info per e-post til mail
registrerte TSOV-medlemmene. Men det ble likevel mange tomme stoler i Rådhussalen fra alle
dem vi ikke rakk. Så derfor; til alle dere som har e-post adresse, og ikke har registrert denne hos
oss før; send en mail til vår nye kasserer/registerfører Morten Thorsen på adressen:
mthorsen61@gmail.com. Inkluder også ditt navn og gate/steds- adresse.

Verv et nytt TSOV-medlem!
Vi trenger en ny generasjon medlemmer, og for å skaffe disse er vi avhengige av hjelp fra dere. Se
dere om i nær familie, i vennekrets og blant arbeidskollegaer etter potensielle kandidater som kan
være med å forynge og vitalisere foreningen. Interesse for musikk, kunst og byens kulturliv er
selvfølgelig viktige kriterier her, men hvem som helst kan finne noe av interesse i TSO sitt
vidtspennende program gjennom året. Og om man så går bare på ett arrangement, er
medlemskontingenten allerede inntjent, som nevnt på forsiden.
Vi i styret prøver så godt vi kan ut fra «Vennepunktet» på ordinære torsdagskonserter, og med
utdeling av info på spesielle kvelder med opera og musikkteater, å rekruttere nye medlemmer
som kan gi oss den nødvendige økonomiske styrken til å opprettholde våre støttefunksjoner til
Trondheim Symfoniorkester. Dette er tydeligvis ikke nok: Vi trenger hver og en av dere til å hjelpe
oss også i det daglige også på utsiden av Olavshallen!
For hvert medlem du verver får også du 1. gjestekupong til TSO-konsert. Send en e-post til
Morten Thorsen: mthorsen61@gmail.com , med navn og adresse på deg selv, samt på den du
verver. Merk e-posten med TSOV-verve.

Noen adresser fra Styret
Tor Ytrehus (leder): tor.ytrehus@ntnu.no, mobil tlf. 452 77 483
Morten Thorsen (kasserer/registerfører): mthorsen61@gmail.com, mobil tlf. 464 14 174
Gertrud Stub (sekretær): elsa.stub@gmail.com, mobil tlf. 454 34 075

Oversikt over kammerkonserter høsten 2016
Kammerkonsertene spilles i Trondheim Folkebiblioteks flotte og intime Rådhussal. Det er
unummererte plasser og gratis inngang. Alle konserter er kl.13. For program og mer info, følg med på
www.tso.no
Konsertene arrangeres i samarbeid mellom Trondheim Symfoniorkesters Venner, Trondheim
Symfoniorkester og Trondheim Folkebibliotek.
SØNDAG 9. OKTOBER kl.13.00
”Musikk for Oboer og Engelsk horn”
Arnulf Johansen og Kåre Aambø, obo, Philip Riordan, obo/Engelsk horn. Oppleser.
SØNDAG 16. OKTOBER kl.13.00
”Kontraster fra det tidlige 1900-tall”
Mona Spigseth, klaver, Daniel Turcina, fiolin, Rik De Geyter, klarinett.
SØNDAG 30. OKTOBER kl.13.00
”Hornmatiné”
Konsert med TSOs horngruppe (4 musikere)
SØNDAG 6. NOVEMBER kl.13.00
”Schubertoktett”
Anna Gebert og Ine Pollenus, fiolin, Daniel Lee, bratsj, Joakim Munkner, cello, mfl.
SØNDAG 20. NOVEMBER kl.13.00
”Arcorda Kvartetten”
Anna Gebert og Cecilia Wåhlberg, fiolin, Verona Rapp, bratsj og Torleif Holm, cello.
SØNDAG 27. NOVEMBER kl.13.00
”Kristin, Margareth og Beethoven”
Kristin Steinum, fiolin, og Margareth Stachiewicz, piano,
SØNDAG 4. DESEMBER kl.13.00
”Fransk for blåsere og piano”
Jørgen Larsen, piano, Trine Knutsen, fløyte, Elin Nilsen, fagott, Kåre Aambø, obo.
Program: Blant annet Francis Poulenc: Trio for obo, fagott og piano.

