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Konsert

Solister:
Quyen Therese von Baumgarten, gitar
Susanne Haugland, vokal
Laurent Ben Slimane, bassklarinett



Igjen har Sandnes Klarinettkor gleden av å invitere til førjulskonsert i
Sandnes kirke. Vårt siste prosjekt med ”rytmisk musikk” i Sola Kulturhus
og Sandnes Brygge, gav oss nye opplevelser og erfaringer.

Når vi nå har pusset støvet av noe av repertoaret fra våre 2 CD-
innspillinger, er det med tanke på den naturlige rekrutteringsprosessen
det har vært siden den gang. Veldig mange av dagens medlemmer har
ikke fått oppleve stykkene til Bartok, Jan Van der Roost og Nelhybel og
de kontraster, uttrykk og utfordringer disse bringer. Jeg vet at dette
resulterer i kreativ fremgang og ikke minst videre spilleglede.

Klarinettkoret vårt liker å bringe frem nye solister. Susanne har gjentatte
ganger gjestet ”Klariklubb” på SkeiLoftet. Denne gangen får hun
anledning til å representere seg selv som fremtidig solist via et stort
orkester og et fulltallig publikum, med de utfordringer det representerer.
Quyen Therese har erobret Sandnes kulturskole som en sjelden kilde.
Det er en glede for oss å vise henne frem og ikke minst påse at hun
forblir i vårt miljø med de kvaliteter hun har rukket å tilføre oss, både
som komponist og utøver.

Laurent trenger ikke nærmere presentasjon for den kjente i vårt
publikum. Han er den eneste, så vidt våre kilder bekjent, som har sagt
nei til et medlemskap i London Symphony Orchestra, fordi han foretrakk
å spille i det unge og dertil kreative London Philarmonia Orchestra. At
han nå, midt i en verdensturne med dirigenten Esa Pekka Salonen ser
seg tid til å besøke oss i Sandnes, ser vi på som en tillitserklæring.
Tenk, om denne begivenheten hadde foregått på andre siden av
Auglendstunnelen……..

Så., til alle medlemmer, den neste øvelsen er dog den viktigste,
fremdriften er den som sporer til fortsatt fremgang…

Halvor

”Den store vanskelighet
ved undervisning er å få
erfaring ut av ideer”

Sandnes klarinettkor ble startet av Halvor Lunde i 1986 som
en forlengelse av hans ensembleprosjekter. Halvor har vært
korets musikalske leder og inspirator i over tjue år. De aller
fleste elevene har vært eller er hans elever.

I juni 2006 spilte klarinettkoret inn sin første CD,
"Windyvision". Solister på denne innspillingen er Laurent Ben
Slimane og Cyrille Mercadier. Klarinettkorets andre innspilling,
"Reeds in the Wind", ble lansert i desember 2008. Solister her
er Ingrid Kjosavik, Ragnhild Tu, Laurent Ben Slimane og Ebbe
Sivertsen.

Gjennom årenes løp har klarinettkoret holdt jevnlige
konserter, gjerne mot sommeren eller jul. Sommerkonserten i
Sola Kulturhus 2009 ble gjentatt på Sandnes Brygge senere på
høsten med stor entusiasme og respons. Soul og
popsamarbeidet med Ahn Vu og Bjarte Lending, alt arrangert
av Arild Mjaaland, var et inderlig og varmt møte for alle.

www.sandnes-klarinettkor.no
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Sandnes Klarinettkor 11.desember Sandnes Kirke

Esskl.: Benjamin Masciotta

1. klarinett: Torbjørn Bakker, Benedikte Skjæveland Larsen, Tone Omdal, 
Ida Ø.Refsland, Grete Ovnerud

2. klarinett: Hanne Julie Tønnessen, Maiken Joachimsen, Anna Kyllesø
Bakker, Guro Kyllesø Ådland, Elisabeth Sørnes, Marie Terese Øglænd, 
Arnhild Oma, Elisabeth Sirevåg, Eivind Kristoffer Meling

3. klarinett: Anne Karin Ternowitz, Camilla Kjelkenes, Maria Cabrol, Anne 
Lunde, Steinar Løgith Aase, Hilde Fotland, Ingeborg Lura

4. klarinett: Ivan-Louis Miranda Husebø, Klara Øverland, Maria Wiborg, 
Solvor Hauge, Marte Løvaas, Karoline Haug, Kamilla Meisland, Ingri 
Svanevik, Kristine Hetlelid, Morten Hamra

Altklarinett: Elise Haga, Gyro Dahle Dragsnes

Bassklarinett: Kjartan Djønne, Inge Nøstvold, Ragnhild Hyldmo, Knut 
Ørke, Tore Høiland Arrestad, Laurent Ben Slimane

Kontraaltkl.: Halvor Lunde

Kontrabassklarinett: Maren Emilie Vignes, Cyrille Mercadier



Konsertprogram

1. Puszta Jan Van der Roost
arr. Maarten Jense

2. Aria Sigmund Groven
arr. Tor Anton Haarr

3. Stemninger Arild Mjaaland
Solist: Laurent Ben Slimane

4. Mitt hjerte alltid vanker Norsk variant av svensk 
folketone
arr. Steinar Eielsen

5. Chorale and Danza Vaclav Nelhybel

Kort pause

6. Pretty Bamboo Quyen Therese von Baumgarten
arr. Arild Mjaaland
Solister: Quyen Th.v. Baumgarten

Laurent Ben Slimane

7. 

8. Rikudim – four Jan Van der Roost
Israeli Folkdances arr. Maarten Jense

9. Det hev ei rose sprunge Køln 1599
arr. Steinar Eielsen
Solist: Susanne Haugland

10. Romanian Folk Dances Belà Bartok
arr. Maarten Jense

11. Deilig er jorden Schlesisk folketone
Tekst: B.S. Ingemann
arr. Steinar Eielsen



Susanne Haugland begynte på MDD med fløyte som
hovedinstrument, men skiftet over til sang i løpet av første
skoleår. Sammen med sin lærer, Bjørg Sanne, har hun utviklet
seg på en slik måte at hun vurderer å søke et sangstudie etter
endt vgs.
Men aller først vil hun realisere en drøm om å jobbe ved et
barnehjem i Afrika. Så hvis alle planer går i orden, vinker hun i
høst Ålgård farvel med kurs for noe som for mange virker
fjernt, men som for Susanne er en utfordring.
Susanne har gjentatte ganger gjestet Klariklubb på Skeiloftet
og dermed bidratt til gaver til kreftavdelingen for barn ved
SUS.

Sverre Stakston Olsrud er ansatt som solo eufonist i
Forsvarets Stabsmusikkorps. Han har sin utdanning fra Norges
Musikkhøgskole i Oslo, hvor han på sin eksamen i 1991 gikk ut
med beste karakter. I 1995 ble han den første eufonist til å
holde en debutkonsert, og i 1999 fikk han den internasjonale
tittelen ”Euphonium Player of the Year”. Han har turnert inn-
og utland som solist og har mange komposisjoner tilegnet
seg. I tillegg til eufoniumspill er han også en mye brukt
dirigent og pedagog. Sverre har tidligere vært ansatt ved
Universitene i Oslo, Tromsø og Stavanger, samt ved Det
Kongelig Danske Musikkonservatorium i København. Han er
nå tilknyttet Norges Musikkhøgskole.

Quyen Therese von Baumgarten ble født i Vietnam og kom
til Norge med familien da hun var tre år gammel. Hun
studerte ved Musikkonservatoriet i Trondheim og fullførte
sin master på Hochschule für Musik i Freiburg.
Ved siden av at hun i dag er ansatt som gitarlærer ved
Sandnes kulturskole og Vågen videregående skole, turnerer
hun jevnlig for Rikskonsertene. I tillegg er hun en aktiv
freelancer hvor hun blant annet komponerer og arrangerer
egen musikk.

Laurent Ben Slimane (1975) har studert i Tours og Paris hvor
han ble tildelt en rekke priser. På tross av ung alder har
Laurent praktisert ved flere anerkjente orkestre i Frankrike
og England, og våren 2005 ble han ansatt som
solobassklarinettist i Philarmonia Orchestra i London. I
tillegg underviser han ved Guildhall School of Music and
Drama i London og ved Academia Musicale Internazionale i
Assisi i Italia. Laurent har ved flere anledninger gjestet
Sandnes Klarinettkor, både som solist og sammen med
ensemblet Ailleur5. I 2007/2008 gjennomførte også Ailleur5
en turné for Rikskonsertene i Aust-Agder.



Vil du gi din støtte til Sandnes Klarinettkor?

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du
som registrert spiller kan velge et lag eller forening som
du ønske å støtte - din Grasrotmottaker.

Ved spill hos Norsk Tipping (unntatt Extra og Flax) vil 5 %
av innsatsen gå direkte til din grasrotmottaker uten at
det går utover innsatsen eller premien din.

Du kan knytte deg til ordningen hos kommisjonær, på
internett, eller via SMS. Se: www.norsk-tipping.no.



Arr.:  Sandnes Kulturskole

Deilig er jorden!
Prektig er guds himmel!
Skjønn er sjelenes pilegrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!


