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Sarpsborg
Janitsjarkorps
– et musikalsk
fyrtårn

SARPSBORG JANITSJARKORPS

tærkorps både fra Norge og

har siden starten vært å finne

andre land.

blant de beste janitsjarkorpse-

Oppdragsmengden for forsva-

ne i landet med gode konkur-

ret varierer fra år til år, med

ranseresultater og konserter

et gjennomsnitt på ca 10 stør-

på elitenivå. Korpsets stabilt

re og mindre oppdrag i året.

høye nivå skyldes dyktige musikalske ledere og entusiastis-

JANITSJARHUSET

ke medlemmer som er glade i

Janitsjarhuset brukes flittig av

hobbyen sin....

medlemmene til korpsets
mange aktiviteter. I storsalen

Medlemsmassen i korpset er

der øvelsene foregår, er det

svært stabil og dette gjenspei-

plass til ca 250 publikummere

ler nok en del av kulturen i

når konserter arrangeres.

korpset. De som begynner i

Huset inneholder 2 store leilig-

Sarpsborg Janitsjarkorps, gjør

heter i tillegg til administrative

det fordi de synes det er gøy å

rom som kontor og notearkiv.

spille godt. Korpset teller i

Kjøkkenet er godt utstyrt og

dag ca 70 aktive musikere.

fra serveringsdisken i opp-

Besetningen er symfonisk.

holdsrommet, selges pølser,

Vi opererer ikke med prøvespill

brus og kaffe når vi er samlet.

i Sarpsborg Janitsjarkorps.
DIRIGENTER
HV 01 MUSIKKORPS

Korpset har siden starten i

Korpset har siden 1960 vært

1923 hatt 7 dirigenter. Geir

tilknyttet Heimevernet.

Holm ledet korpset i NM i

Oppdragene for forsvaret har

1997 med 1. plass i 1. divisjon

i årenes løp vært mange og

som resultat og tok over som

varierte med opptredener i

fast musikalsk leder fra 1998.

både inn- og utland, ofte sam-

Geir er til daglig ansatt som

men med profesjonelle mili-

førsteamanuensis ved Norges

bidratt til å utvikle det norske

vil forskjellige mindre grupper

korpsrepertoaret., ved å be-

og ensembler være i aktivitet

stille egne verker. Under

ved forskjellige tilstelninger.

Resonans i 1993 fremførte

Noen konserter er blitt tradi-

korpset bla. en jazzinspirert

sjon, det gjelder Sommer-

versjon av den norske folketo-

konserten, Populærkonserten

nen «Eg ser deg ut for glug-

og Julekonserten. Korpset

gen», arrangert for korpset av

legger vekt på å tilpasse mu-

Sarpsborg komponisten Lars

sikken til publikums smak og

Erik Gudim.

forventninger. På den måten
har publikumsmassen vokst

Musikkhøyskole og som sak-

Under Norgesmesterskapet i

og ved f.eks Julekonserten har

sofonist i Det Norske

Trondheim i år 2000, urfrem-

kirkens kapasitet i flere år

Blåseensemble. Geirs musi-

førte korpset et bestillings-

vært sprengt lenge før kon-

kalske karriere startet i

verk av Fredrikstad-kompo-

serten starter.

Sarpsborg Guttemusikkorps.

nisten Frank Nordensten;

Han har vært tilknyttet en-

«During The War Or Shortly

Populærkonserten har vært

semblet BIT 20 og Bergen

After». Stykket består av tre

arrangert hvert år siden 1977.

Filharmoniske orkester og var

satser. 1. Battle Dreams, 2.

På den serveres publikum et

i flere år ansatt i Forsvarets

Winter Morning og 3. The

tverrsnitt av korpsets reper-

Musikk i Bergen og Halden.

Seven Victims.

toar, med hovedvekt på det

Geir Holm hadde sin debut-

publikumsvennlige. Konserten

konsert som første saksofo-

Korpset har som heimvern-

har alltid en eller flere solister

nist i Norge i 1990.

skorps sin egen marsj, HV-01

og er som oftest utsolgt lenge

Samarbeidet med Geir har si-

Honnørmarsj komponert av

før konsertdagen.

den 1998 resultert i 2

Åge Hermansen.

Norgesmesterskap og 3 andreplasser i elitedivisjon.

Sommerkonserten holdes utenOPPDRAG/KONSERTER

dørs og har også den utviklet

Sarpsborg Janitsjarkorps har

seg til å en meget populær, årlig

EGNE VERKER

15-20 konserter og oppdrag i

foreteelse. Sommerkonserten

Sarpsborg Janitsjarkorps har

et normalt år. I tillegg til dette

har ofte et litt lettere preg, selv

om de musikalske utfordringe-

Smith, Henk van Lijnschooten,

lemsmassen, heve nivået og

ne ikke nødvendigvis er mindre

Gert Buitenhuis, Frode

ikke minst stimulere tenåring-

av den grunn.

Thingnæs og Lars Erik Gudim.

en til å fortsette med den flot-

Korpset deltar også som de

REKRUTTERING OG

fleste andre korps både på 1

MOTIVASJON

OPPDRAGSGIVERE

og 17. mai.

Sarpsborg Janitsjarkorps re-

Hele eller deler av korpset be-

krutterer medlemmer fra sarps-

nyttes av næringslivet ved

SOLISTER

borgområdet, men har også

mange typer arrangementer

Dyktige solister kan fremheve

medlemmer som bor så langt

som tyroleraftener, dansetil-

korpsets kvaliteter og i så

unna som i Oslo. Skolekorpsene

stelninger, julebord, etc.

måte være prikken over i’en.

er en viktig rekrutteringskilde.

Korpset legger derfor vekt på

Korpset engasjerer seg derfor i

JULETREFESTER

å finne solister som nettopp

både aspirantopplæring, og

Korpset arrangerer juletrefes-

kan forsterke det musikalske

seminarer for skolekorpsmed-

ter for næringslivet i

uttrykket og løfte publikums-

lemmer i tillegg til at flere av

Sarpsborg og omegn i tillegg

opplevelsen enda et hakk.

korpsets medlemmer er diri-

til for sine egne medlemmer.

Solistene spenner over et

genter i lokale skolekorps.

Juletrefestene arrangeres

te hobbyen de har valgt.

gjerne på Janitsjarhuset.

stort musikalsk spekter fra
klassisk til rock, og jazz. Fra

Mange skolekorpsmedlemmer

den lange listen kan nevnes;

har fått et løft etter å ha del-

Christian Lindberg, Wenche

tatt på en konsert med

Myhre, René Andersen, Knut

Sarpsborg Janitsjarkorps. Vi

Skram, Terje Tønnesen og Ole

ser at de legger seg i selen og

Edvard Antonsen.

øver for å klare stemmene sine
og dette smitter igjen over på

GJESTEDIRIGENTER

de andre i skolekorpset.

Korpset har oppgjennom årene hatt en rekke gjestediri-

Korpset samarbeider for tiden

genter. Av disse kan nevnes;

med skolekorpsene i

Fredrick Fennel, Claude T.

Sarpsborg for å utvikle med-
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Elitekorpsene er

motoren i organisasjonen
- de nyskapende som tøyer
grenser i forhold til vår
musikalske sjanger.

ELITE OG BREDDE hører

brassband, skolekorps og

sammen. Uten bredden vil vi

drilltropper.

ikke ha et rekrutteringsgrunn-

Organisasjonen har økt med-

lag til våre beste korps. Uten

lemstallet de siste årene.

eliten vil de beste musikante-

NMF teller i dag over 70.000

ne ikke ha noe å strekke seg

medlemmer, har 1720 korps

etter - eller noe å drømme om.

og øker stadig.

For NMF går derfor elite og

NMF er en demokratisk orga-

bredde hånd i hånd. Begge

nisasjon. Administrasjonen

områder må prioriteres for at

har hovedsete i Bergen, med

vår bevegelse skal utvikle seg.

17 kretskontorer. Totalt er det

Elitekorpsene er motoren i

45 ansatte over hele landet.

organisasjonen - de nyskapen-

Både skole-, voksen- og

de som tøyer grenser i forhold

generasjonskorps er organi-

til vår musikalske sjanger.

sert gjennom NMF. Gjennom

Og som trekker resten med

verdiene spilleglede og

seg mot nye musikalske mål.

fellesskap, har norske korps

Sarpsborg Janitsjarkorps er

hatt en rivende utvikling de

et av Norges og Norges

siste årene, og markerer seg

Musikkorps Forbund sine

i dag i verdenstoppen. De har

elitekorps, og gjennom dette

på samme tid beholdt det

en viktig motivator og rolle-

lokale engasjementet, og spil-

modell både lokalt, regionalt

ler en viktig rolle i det lokale

og nasjonalt.

kulturlivet.
For mer informasjon om

Norges Musikkorps Forbund

NMF og norske korps, se

er interesseorganisasjonen til

www.musikkorps.no eller

musikkorps i Norge. NMF ble

ring oss på 810 33 777.

stiftet i 1918, og representerer både janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps
Pb. 147, 1701 Sarpsborg
e-post: leder@sjk.net
Internett:
Korpset bruker Internett
og nyhetsbrev som et
kommunikasjonsmiddel.
På www.sjk.net kan du følge
korpset og få oppdaterte
nyheter til enhver tid.

Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund

