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     konsert
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Prolog
Konferansier Asle Berteig og koret

Der stode tre skalke
Skjemtevise, arr Einar Kamp

Solheimkorets tidligere dirigenter, Anne Marie Braastad,
Mari Høye Kringstad, Torbjørg Kjøl og Harald Skjølaas  

dirigerer et vers hver

Västanvind
med Marius som solist 

Tekst og melodi Evert Taube

Slipp mine fløyter fri
Tekst Erik Hillestad / Melodi DRA  

Arr. Julio Bueno, Per O. Hildre og Nille

Sullabullyam
med Rita som solist 

Tekst: Edvardt Hoem / Melodi: Henning Sommerro

Fragile
Tekst og melodi Sting / Arr. T. Grondman

Folkevise
Tekst: Alf Prøysen 

Mel: Arne Imerslund, Trine Franksdatter Kristiansen

Sleep
Charles Anthony Silvestri / Eric Whitacre

Africa
Toto / Arr. Nille

Snart kysser hun 
sin venn i rosenhagen

Tekst: Inger Hagerups «Profeten» fra flukten til Amerika 
Melodi og arrangement Torbjørn Dyrud

Joshua fit the battle
Tradisjonell spiritual / Arr. Moses Hogan

Geirr og Anna
«Vår i november», tekst og melodi Geirr Lystrup

Frå himlen kom ein engel
Anna, Geirr og kor 

Geirr Lystrup / Arr: Nille

Tohjulstraktoren
Eau de Vill

Fields of Athenry
Eau de Vill og kor 

Tekst og melodi Pete St. John / Arr. Ernst Th. Monsen

Hyllest til Spellmannen
av Bent Jacobsen, Dalakopa

Gloria
Dalakopa og kor

Koppången, fellesnummer
Tekst Py Beckman / Melodi Pererik Moraeus 

Arr. Robert Sund
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Pause ca. 20 min.
Baren er åpen for servering av forfriskninger

Kveldens program:
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Velkommen  
til Solheimkorets  

50års jubileumskonsert!
Solheimkoret har vært på en 50 års lang  

og innholdsrik reise siden 1968 ...

Kveldens utvalgte toner og klanger er på hver sin måte preget av dette.

Et godt repertoar har i mange år gitt koret noe å strekke seg etter.  
Dette gjenspeiles i måten vi har bygget opp programmet på.

Koret har virket som en katalysator  
for spredning av god kormusikk og sangglede i mange år.  

Vi har vært nyskapende og trendsettende i vår måte å arbeide på.

Korsangens parametere har endret seg mye på disse 50 årene  
Solheimkoret har eksistert som blandetkor.

I kveldens program deler vi noen av minnene fra denne reisen,  
samt at vi gir dere noen nyoppdagede skatter som vi har polert for anledningen.

 Vi har hatt mye gromt reisefølge som har inspirert koret til å prøve nye reiseruter.  
Vi er svært stolte av å stå på scenen sammen med noen av dem her i kveld.

 Kjære publikum, takk for at dere har vært med oss på reisen!

Vi gleder oss til fortsettelsen.

God fornøyelse!
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Hos oss får du kundeutbytte på lån 
og innskudd.

Se hvor mye du kan få i kundeutbytte 
på sb1ostlandet.no/kundeutbytte.

Pudder!
Skiferie - rett på konto
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Det er mange som har bidratt til å skape Solheimkoret slik vi 
framstår i dag. Vi står på skuldrene til de som har stått her før oss. 
Koret har utviklet seg fra en tidlig start som mannskor i Solheim 
krets, via Solheim sangforening, videre som Solheim blandakor og 
i dag står vi her som SOLHEIMKORET! Vi ville ikke vært det samme 
koret uten denne historien. Dagens Solheimkor er  utvilsomt et 
resultat av arbeidet, ressursene og sanggleden  generasjonene før 
oss har investert i sangerfellesskapet. 

Solheimkoret er et produkt av samspillet mellom enkelt sangerne 
og dirigenten. Vi har vært så heldige å få utvikle oss sammen med 
Inger-Pernille, kalt Nille blant sangere og venner, i 33 år! Jeg tør 
påstå at vi har et symbiotisk forhold der begge parter lever i nær 
avhengighet av hverandre. Solheimkoret ville ikke vært det samme 
koret uten Nille, og Nille ville antakelig ikke vært den dirigenten 
hun er uten Solheimkoret. Koret er utrolig takknemlig for all tid og 
energi du har investert i oss, Nille! 

Hva får et kor til å bestå i 50 år? Det kan være mange svar på dette, 
men for Solheimkoret tror jeg det handler om at vi tar vare på våre 
felles kjerneverdier:

Sangglede – Gleden ved å synge er nok årsaken til at enkelt-
mennesket velger å bli med i koret, og når vi synger sammen,  
er jeg er ganske sikker på at sanggleden synes utad også. 

Samhold – Vi har et unikt samhold i Solheimkoret og står 
sammen både i gleder og sorger. Det er liten tvil om at et godt 
sosialt miljø er viktig for å skape trygghet  enkelt medlemmene 
imellom og mellom sangerne og dirigenten. Det å tørre å by på 
seg sjøl og bli møtt med åpenhet og velvilje er viktig for at den 
enkelte skal kunne utvikle seg til en trygg og god sanger.

Kvalitet – Koret ønsker å framstå med kvalitet og vi jobber jevnt 
og trutt med både i innhold og framførelse. 

Allsidighet – Solheimkoret har gjennom årenes løp vært  
innom mange ulike sjangere og det har vi tenkt å fortsette med.  
Vi  mener det er med på å utvikle oss som kor.  

Ambisjoner – Solheimkoret har ambisjoner om å være ett  
av de beste blandakora i innlandet.

I kveld feirer vi med gode musikkvenner som vi har hatt mange 
store opplevelser med;  Dalakopa, Eau de vill, Geirr Lystrup og 
Anna Sundström Otervik.  Vi takker dere for særdeles godt  
samarbeid i tidligere sammenhenger og for flotte bidrag til  
kveldens konsert!

Jeg ønsker publikum en innholdsrik kveld fylt med 
 fandenivoldskhet og sjarme!

Solheimkoret 50 år!
Aller først vil jeg gratulerer Solheimkoret med jubileet!  

Jeg tør påstå at koret framstår som en vital 50 åring, med solid historisk forankring  
og blikket vendt framover.

AV SIGRID JOHANNE LANGSJØVOLD 
leder, Solheimkoret

Fo
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: In
g

ri Fjestad
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Geirr Lystrup
Geirr Lystrup har vært brumunddøl i 35 år nå. I tre omganger 
har han og Moskva Balalaika Quartet framført « Stjerna fra øst» 
sammen med Solheimkoret. Han har gitt ut en rekke visealbum 
og barneplater, og skrevet flere bøker og teaterstykker, de  
fleste for barn. Den nyeste platen og nummer 30 i rekken av 
soloCD-er er «Lyden av Mjøsa».

Anna Sundström Otervik
Solheimkoret har framført Geirr Lystrups «Stjerna fra øst» tre  
ganger, med mezzosopranen Anna Sundström Otervik som 
sang solist. Svenske Anna er nå bosatt i Brumunddal, er flittig 
 benyttet som solist ved konserter i hele regionen, og har  
bl.a. hatt tittelroller i RingsakerOperaen. Til daglig er  
hun sangpedagog ved Toneheim folkehøgskole. 

Dalakopa
Det var folkemusikkmessen «Vindens Hjul» som førte Dala-
kopa og Solheimkoret sammen, og messen har blitt spilt mange 
steder siden. Dalakopa består av ni musikere fra fire land, og har 
funnet sitt særpreg med utgangspunkt i de unike musikalske 
uttrykk fra nettopp disse musikerne og deres land. Den siste av  
12 utgitte plater er «Hyllest til Spellmannen».

Eau De Vill
Eau De Vill har hatt to vellykkede «samrører» med Solheim-
koret, bl.a. med Prøysentolkninger. Grunnleggerne Svein Arild 
Johnsgård og Evald Langsjøvold er fra Sømå dalen, og bandet 
har tydelig inspirasjon fra irsk folke musikk, Hans Rotmo sin  
verden og norsk/svensk visetradisjon. De er kjent for sin  
hysteriske kombinasjon av humor og visesang. 

Kveldens gjesteartister
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Solheimkoret – 50 år og full av livslyst
«Musik skall byggas utav glädje av glädje bygger man musik»  

sier Lill Lindfors i sin udødelige klassiker.

VED ASLE BERTEIG 
kultursjef i Ringsaker kommune

 «Musik, det får ni ändå medge gör glädjen ännu mera glädjerik.» 
Og hun har så rett så rett. Hvordan ville livet vært uten musikk?

«Mitt hus är byggt av båda dera’, mitt hus det la’ dom grunden till 
för flera tusen år sen eller mera, så stig in känn er som hemma 
om ni vill.»

Hvordan skulle mennesker på tvers av kulturer, språk og genera-
sjoner ha kommunisert hvis vi ikke hadde musikken som språk og 
forståelse, som innlevelse og døråpner inn til hjertene våre. 
I 50 år har Solheimkoret gledet publikum med sang, med musikk. 
I 50 år har Solheimkoret vært et hjem for sangglede og sangglade 
mennesker.

«Mitt hus är sju oktaver högt, cirka sexton takter brett. Som  
skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln är en spinett.
En vägg består an symfonier entrén är ett preludium. Här mår jag 
bra, hur känner ni er? Vi bygger ständigt till så får ni rum.»

Gjennom 50 år har Solheimkoret vært et åpent hus som har 
favnet mennesker som har søkt musikkens gleder, korlivets 
 utskeielser, en arena for å synes eller en arena å forsvinne inn i 
eller gjemme seg bort fra.

«Musik skall byggas utav glädje  
av glädje bygger man musik.  
Musiken den föddes får ni medge  
ut ur ekot av vårt allra första skrik.»

«Å stå i et kor» er å være i et felleskap. Et felleskap som krever, 
støtter, deler, inkluderer og involverer. Motivene for å «Stå i koret» 
er like mange som deltagerne i koret. Gjennom 50 år har folk 
søkt Solheimkoret som arena for musikalsk utvikling, som arena 
for selvrealisering, glede, vennskap og kjærlighet. Musikalsk har 
Solheimkoret vært kjent for å holde høy kvalitet. I tillegg har koret 
vært godt drevet med ambisiøse prosjekter og iherdige ildsjeler. 

Gjennom resultatene av dette arbeidet har koret kunnet strekke 
seg lenger og nå høyere.

«En sockerbagare här bor i staden, en jungman Jansson, hej och 
hå! Dom dekorerar själva fasaden när jag var liten med socker på. 
Sen kom det duktigt folk från trakten, vars arbetsdiciplin är hård. 
Här hör ni dom som håller takten dom jobbar, som man säger på 
ackord.

Men essensen i koret ligger i felleskapet. At man gjennom 
 musikken kan forenes som mennesker. At sjeler kan flyte gjennom 
tonene som kommer ut av munner og går inn gjennom ører, 
hjerner og beveger og åpner hjerter.

Selv savner jeg det forpliktende felleskapet som er i koret, nesten 
som på fotball banen eller ishockeybanen. Alle på laget må 
være med. Vi trenger alle tenorene og kan ikke spille uten en 
høyre ving. Vi blir fattige uten sopranene og sårbare uten vår 
trygge  keeper. Livet er sårbart og brutalt. Mennesker vi er glade 
i blir  borte, også i koret. Men gjennom musikken og felleskapet 
i musikken kan vi minnes og gledes. Vi kan forberede oss og 
forbedre oss. Musikken er selve livet, og i koret så fremfører vi den 
sammen, alle som en del av et stort hele. Det er Solheimkoret for 
meg. Et stort hele, fylt av livslyst og bejaende musikalsk glede. Og 
kunne det egentlig være noe annet enn livslyst når Inger-Pernille 
er korets lysende dirigent. 

«Musik skall byggas utav glädje av glädje bygger man musik.   
Musik det får ni ändå medge det gör glädjen ännu mera glädjerik.»

Gratulerer til en livsglad 50-åring med fremtiden foran deg.
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Inger-Pernille 
Stramrud

Kari 
Bjørkli 

Karen
M. Hanssen 

Kristin 
Rofstad

SO
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Ingri  
Fjestad

Rita  
Haug-Sveen 

Elisabet  
Løvold 

Unn 
Onsrud 

Astrid  
Bræck  
Simonsen

Rita  
Bråthen

Elisabeth 
Andvik Berg 

Ida Merete 
Pettersen 
Johansen

Anne Katrine
Bjørgen

Randi 
Brendbekken 

Bente 
Fauske 

Britt 
Holm 

Kjersti 
B. Røhnebæk 

Janka 
Tessem

Kristin 
Viken 

Randi 
O. Aasen 

Hanne Kristin 
Bjørndal 

Randi K. 
Gjermshus 

Kristin
Byberg Tørud

Bjørn 
Nedreberg 
Huldal 

Jan Otto 
Rugsveen 

Terje 
Lillevik  
Skundberg 

Oddvar  
Tessem 

Stig  
Wagtskjold 

Morten 
Houmb 

Robert  
Larsen 

Tor Olav 
Lund

Olav 
Sletten 

Harald 
Solberg 

Magnar 
Tessem 

T
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Solheimkoret 
i jubileumsåret 
2018 D
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Lasse 
Sølvberg 

Gunnar 
Sørensen 

Rune 
Moen 

Magne 
Nymark 

Knut Erling 
Røhnebæk 

Marius 
Grønstad Andrå  

Bjørn 
Saul 

Erik  
Alfei Martinsen

Ole Petter 
Solheim 

Morten
Strøm 

Elisabeth 
Strøm 

Camilla  
Brandt

Tordis 
Moen Bakke 

Paula 
Bjertnes

Ellen 
Bogen 

Mari 
Kjos 

Kari 
Korpberget 

Bente 
Kristiansen 

Valborg  
Andersen 

Sissel 
Bakaas 

Anita 
Brenden 

Berit 
Tårneby Dalby  

Marie 
Amb Kvarberg

Ingvild 
Sigstad 

Torill 
Sveberg 

Sigrid J.  
Langsjøvold 

Sigfrid 
Mustaparte 
Gåsvær

Eilif  
Daatland 

Finn Rune 
Fagerhaug 

Johan Ingvar 
Flaa 

Trond 
Fredriksen 

Odd E. 
Nilsen 

B
A

SS

A
LT

Medlemmer av Solheimkoret som har permisjon:
Randi Austeng Lie, Vigdis Hagen og Gunnar Årdal.

Foto: Ingri Fjestad
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Solheimkoret – de 50 første åra

1968 1969 1975 1980 1986

1968
Oppstart 23. februar på Solheim skole. 
Dirigent: Jostein Solbakken. Koret 
startet som et utspring fra Solheim 
Mannskor, som ble lagt ned  desember 
-67. Første året ble 40 sangere 
 registrert og gjennom snittsalderen var 
under 40 år. 
Foto: familien Amb

1969 –
I mange år framover var det lokale kultur-
livet enerådende i kirker og forsamlings-
hus før- og under jula. Solheimkoret har 
deltatt på alle typer julearrangement, fra 
Luciasang, julekonserter, og synge og spille 
julen inn.  
Faksimile: Ringsaker Blad

1986
I et langt korliv har koret vært 
innom mange ulike arrangement: 
Cabareter fra 1986 og i 10 år 
framover, Vindens Hjul fra 1999, 
Stjerna fra Øst fra 2001.
Foto: Marie Kvarberg

1985
Korets 6. dirigent ga seg til våren og styret 
satset på Toneheimeleven Inger Pernille 
Stramrud. Vår alles Nille, var ikke i besittel-
se av førerkort, men ble skysset til og fra 
øvelser. Seinere har Nille kjørt selv i mange 
år og er fortsatt, av korets medlemmer, en 
beundret dirigent.  
Foto: Ringsaker Blad

1968–83
Koret deltok på alle 17. mai-feiringer 
på Solheim skole i perioden. I tillegg 
stilte vi ved mange ulike arrange-
ment på skolen.
Bilde: Kjell Thomassen

1975
Koret fikk sin første og siste fane, og byttet 
samtidig navn til Solheim Blandede kor.  
Fanen ble innviet 17. mai på Solheimskolen 
det påfølgende år.  Foto: Valborg Andersen

1969 –
Ringsakerkveld 
– koret var en 
aktiv deltaker i 
mange år. Ring-
sakerkvelden 
var et sang- og 
musikkstevne 
på vinteren, i 
regi av Ring-
saker sang- og 
musikklag, som 
også arrangerte 
den store årlige 
happeningen 
– Sang- og 
musikkstevne i 
juni, fram til tidlig 
på 90-tallet.

1969
Solheim Sangforening deltok 
på sangerstevne på Nes.  
Koret stilte i nytt korantrekk.
Foto: Ringsaker Blad

1974
Sangerne fikk for 
første gang krav 
om  kontingent –  
kr 10,- for skole-
elever og kr 20,- 
for voksne.



11

1995 2000 2003 2006 2009

1999
Solheim Popcorn på Tingvang, 
poplåter med band og solister 
fra koret. Tre fullsatte konserter 
og til og med betalende på 
generalprøva. Etterfulgt av heftig 
premierefest. 
Foto: Ringsaker Blad

2003
Verdis «Requiem» sammen med 
Collegium Vocale, Musikklinja på 
lærerskolen, Storhamar Blanda-
kor, Furneskoret og KORK, samt 
dirigent hentet inn fra Tyskland. 
Konsert i Oslo Domkirke og 
Hamar OL-Amfi. 
Faksimile: Hamar Dagblad

2004
«3-retters» musikalforestilling 
på Nedre Berg, Brøttum. Etterpå 
var det middag der korsangerne 
var servitører, samt dans til slutt. 
Totalt over 900 publikummere. 
Vi fulgte opp med forestilling i 
Teatersalen i Brumunddal.
Foto: Mette Sveaas Nordheim, HA

1990-tallet
Solheimkoret holdt 
seg mye lokalt i 
Ringsaker, men 
våget seg etter 
hvert både til Oslo 
og ut av landet.
Foto: Ottar Korsnes, HA

1997
For første gang på Nordisk- 
baltisk korfestival på Gotland  
i juni. Seinere har vi deltatt i  
Klaipeda, Litauen og Riga (bildet), 
Latvia.

2001
Første gang (av totalt to) på konkurransen 
Syng med oss i Grieghallen i Bergen, vi 
endte på 4. plass i blandakor klasse B.
Foto: Trond Lillebo

2009
Landsfestival for kor ble arrang-
ert på Hamar/Domkirkeodden/
Sagbladfabrikken. To av korets 
medlemmer, Øivind Bjurbeck 
og Knut Erling Røhnebæk var 
sentrale i gjennomføring. 1800 
sangere deltok på festivalen og 
kormedlemmer fra Hedmarken 
jobbet dugnad. Solheim koret 
hadde også konsert på Sag-
bladfabrikken; «Irish Cream» 
med Eau de Vill. 
Foto: Evald Kr. Langsjøvold

2008
«Rett fra lerretet». Film-musikk. 
Stikkord: stripping, disko og 
James Bond. Festiviteten på 
Hamar var et naturlig konsert-
lokale. Koret deltok på Nord-
isk-Baltisk korfestival for 2. gang.  
I år i Tartu. Solheimkoret fylte 40 
år. Dette ble feiret med middag 
og fest på Veldrom.

 
Foto: Evy Sandberg, Ringsaker blad

2006
«Irish Cream og Eau de Vill».  

Konserter med irsk musikk på Sagblad-
fabrikken på Hamar. Samarbeid med  

Eau de Vill og riksspelemann  
Lars Bjørk fra Sverige. 

Foto: Valborg Andersen



2010 2015 2017

2012
NM for kor ble arrangert for første gang på Musikk- 
høgskolen i Oslo. Solheimkoret deltok i Blandet kor 
klasse A og endte på en fin 6. plass. 
Foto: Norges Korforbund

2015
På årets Ringsakergalla fikk Solheim-
koret prisen for årets Prøysen- 
formidler på Ringsakergallaen.  
Leder og dirigent mottar prisen.
Foto Hanne Marte Torpen, HA

2016 –
Solheimkoret har 
fortsatt sin store 
variasjon i aktivite-
ter: Konsert med 
Aasmund Nordstoga 
og «Stjerna fra øst» i 
2016, York-tur med 
konserter før og 
under i 2017, samt 
«Shakespeare møter 
Beatles» i 2017.
Bilde: Stjerna fra øst.
Foto: Oddvar Tessem

2010
«Solheimkorets nord-
iske perler». Konserter i 
Hedmarkmuseets aula 
på Domkirkeodden.
CD-innspilling.
Shubert-festival i Wien. 
Korkonkurranse som 
endte med to gulldiplom 
for Solheimkoret.
Foto: Richardo foto

2014
Prøysen-året, også for Solheimkoret! I 
god tradisjon med avduking av Prøysen-
monument ved 75-årsjubileet i 1989, og 
åpning av Prøysenhuset i 1997, deltok vi på 
grunnsteinsnedleggelse til nye Prøysen-
huset i 2013 og åpning i 2014.

Jubileumsåret begynte med tre konserter 
sammen med Eau de Vill i Teatersalen i 
Brumunddal; «Prøysen i 100!», etterfulgt 
av Prøysen-CD, og ble avrundet med to 
finalekonserter i Prøysenhuset med kåring 
av vinner av arrangørkonkurransen. 

Prøysenhus og
grunnstein 16 m 
statsministeren 
Foto: Jens Erik Jensrud HA

2017
«Shakespeare møter Beatles», en spen-
nende blanding av tonsatte Shakespeare-
tekster og Beatles-klassikere, var Solheim-
korets satsing høsten før jubileumsåret.

Foto: Henning Ramset

2014
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Solheimkoret vil få  
takke et svært generøst 
publikum gjennom 50 år 

Vi ser fram til å delta som gjestekor under 
Norges Korforbund Østerdalens sanger-
stevne i Elverum i juni, og ...

... du kan også treffe Solheimkoret på Mo 
gård i Moelv hvor koret holder konsert 
sammen med Mjøsmusikk og operasanger 
Bernt Ola Volungholen den 24. juni.

Koret avslutter jubileumsåret med en stor 
konsert i Vang Kirke søndag 25. november.

Sett av datoen og hjertelig velkommen!

I 2019 ser koret fram til en konkurranse-
reise igjen, og flere spennende konsert-
prosjekter er under utarbeidelse, både 
alene og sammen med andre inspirerende 
venner.

Har du lyst til å bli en av oss?  
Ta kontakt med en i koret eller dirigent 
Nille på telefon 994 08 898.

                              solheimkoret.com

Omslagsfoto fra  
«Shakespeare møter Beatles»  

i Prøysenhuset høsten 2017.  
Foto: Henning Ramset.


