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Kjære klarinettvenner

Det er med stolthet vi har invitert Dere tilbake til konsert med Sandnes 

Klarinettkor! Denne gang med et helt annerledes prosjekt enn vi 

tidligere har gjort og med et repertoar som for oss var rimelig ukjent 

på noter.

I løpet av sommeren 2008 arrangerte Arild musikken til denne 

konserten. Et tidkrevende arbeid kan vi trygt si, - med masse 

utfordringer. Samtidig som vi ferdigstilte ”Reeds in the Wind” og 

forberedte oss til plateslippkonserten i desember - hadde vi øvelser 

med det nye repertoaret.

Det er også med glede vi har fått Anh Vu og Bjarte Lending som 

kveldens solister. Måten de har arbeidet seg inn til dette prosjektet på, 

har imponert oss alle. Og konstellasjonen klarinettkor, våre solister og 

repertoar gjør at dette er å regne for et litt unikt prosjekt.

De mest innvidde av dere vil se at to av våre franske venner også er 

til stede. Benjamin og Cyrille gjør hva de kan for å kunne delta på 

våre konserter, og det synes vi jo er fantastisk.

Takk også til Tommi som blir vårt rytmiske hjerte – også en ny 

opplevelse for oss.

Vi ønsker dere alle får en hyggelig konsertopplevelse med 

klarinettkoret på nye stier.

Sandnes Klarinettkor – Halvor Lunde

1. Four brothers Jimmy Giuffre

2. I don’t know how to love him Andrew Lloyd-Webber

3. Fragile Sting

4. Alicia Keys- In concert Alicia Keys… 

5. Stevie Wonder- Potpurri Stevie Wonder

6. It ain’t necessarily summertime now George Gershwin

7. If you leave me now Chicago/ Peter Cetera

8. Someone else’s story Björn Ulvaeus og 

Benny Andersson

9. In the mood Glenn Miller

Alle stykkene er arrangert av Arild Mjaaland

Konsertprogram
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Anh Vu sin største lidenskap er musikk, og hun ble kjent etter deltakelsen i Idol 2004. 

Hun har siden Idol gjort ulike sangoppdrag som solist og i 2005 har hun vært med i 

filmen 'Tommys Inferno' som var hennes film debut. Etter dette tok hun et år fri hvor 

hun jobbet med musikalen 'Jesus Christ Superstar' der hun hadde hovedrollen som 

Maria Magdalena. Etter 2005 har hun vært med på en del konserter med gospelkoret 

Abraham som gjestesolist, og i 2006 laget hun sammen med dette koret en juleplate 

som het 'Mitt hjerte alltid vanker'. I 2009 var hun med som solist i konsertversjonen av 

musikalen Chess.

Bjarte Lending født 1973, er bosatt i Sandnes, sangpedagog og jobber som musiker i 

Nærbø kyrkje. Tidligere i år deltok han på Arild Mjaaland sin storsatsing med Klepp 

Hornmusikk i musikalen Chess. På åpningsmarkeringen av Stavanger 2008 i 

Sandnes, hadde Bjarte ansvar for felleskor og sang sammen med Anh Vu. Sammen 

med henne og gospelkoret Abraham laget de i 2007 juleplaten Mitt hjerte alltid vanker. 

De siste årene har de hatt flere konserter sammen.

Arild Mjaaland har ved flere anledninger arrangert og komponert musikk beregnet på 

Sandnes Klarinettkor. Når han ikke holder på med å arrangere musikk til klarinettkoret

jobber han som lærer på Lundehaugen videregående skole og som dirigent for Klepp 

Hornmusikk og Sandved skolekorps. Arild har lenge vært engasjert i det lokale 

musikkmiljøet og mottok i 2004 Honnørprisen fra Sandnes Sparebanks Musikkfond. 

Denne prisen deles ut til personer som har gjort en fremragende innsats for 

musikklivet  i Sandnes. 
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