1945-2020 75 ÅR

Vi feirer freden og friheten med norsk
musikk. Mange synes lyden av korps er
selve ”klangen av Norge”, eller ”tonen av
gull og frihet ” som Agnar Mykle skriver
det i Lasso rundt fru Luna. I år er det 75 år
siden frigjøringen av Norge og tonene av
gull og frihet får nok en ekstra dimensjon.
Trondheims eget forsvarskorps ønsker deg
velkommen til 17.maiforspill og feiring av
maidagene sammen med solist Henning
Sommero.

Konferansier er programleder Rune Nilson
fra NRK. Dirigent: Leif Arne Pedersen

Påskerebus
Fredag 3. april kl. 12.00
Byscenen

Korpset byr på seg selv og er for tida ute
på turné i småskolen. Men nå kan også
besteforeldre og foreldre bli kjent med det
lekne korpset. I denne konsertforestillingen
vil korpset vise litt av sin lange historie og
hva militærkorpsene spilte for lenge siden
og hva vi spiller i dag. Det blir musikk av
kjente norske komponister som Grieg og
Halvorsen, men også musikk fra filmer som
Frost, Star Wars, Harry Potter og Løvenes
konge. Luftforsvarets musikkorps er kjent
for å overraske og begeistre publikum,
og denne konsertforestillingen er intet
unntak.
Dirigent: Bjørn Sagstad

Tradisjoner er til for å holdes!
Luftforsvarets musikkorps sin
sagnomsuste påskerebus med trim for
både lattermuskler og hjerneceller settes
opp på Byscenen. I tillegg til musikalske
påskenøtter og oppgaveløsning vil
publikum bli kjent med et knippe av
morgendagens nye dirigenter. Kaffe og
kake er inkludert i billetten.
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Fredag 10. januar kl. 19.00, Nyttårskonsert og åpning av Bautaen
kulturhus, Skaun
Torsdag 16. januar kl. 19.30, Vårofferet, i samarbeid med TSO,
Olavshallen Store sal
Uke 5 og 7, Turné med «Vi er Luftforsvarets musikkorps!» gjennom
Den kulturelle skolesekken i Trøndelag
Lørdag 28. mars, NM festkonsert, Olavshallen Store sal

Musikk i Kongens Hage

Torsdag 28. mai og Fredag 12. juni kl. 12.00
Stiftsgårdsparken, Gratis
Under grønne trekroner disker Luftforsvarets musikkorps opp med
sommerkonserter i Kongens hage. Stiftsgårdsparken er korpsets
faste arena med sin naturlig gode akustikk og vakre omgivelser. Her
kan publikum kose seg blant blomsterbed, høye trær og korpsklang.
Programmet er sommerlig og variert, fra klassiske perler til populærmusikk. Velkommen til en musikalsk opplevelse under åpen himmel!
Den 28. mai er det Per-Otto Johansson som er dirigent, og den
12. juni er det Torodd Wigum som svinger dirigentstokken.

Søndag 17. mai, Barnetog kl. 09.45 og Folketog kl. 13.00

Det blir oppmarsj i forkant av konsertene.
NB. Ved regn flyttes konsertene innendørs til Byscenen.

Quizmaster er Andreas Trondal

Fredag 22. mai, Klangen av Norge, Vårsøghelga i Surnadal

Musikalske byvandringer

Sinatra, 10-årsjubileum Byscenen
Torsdag 23. april kl. 20.00
Byscenen

Vi markerer at det er 75 år siden frigjøringen
etter 2. verdenskrig og inviterer til en storslagen
konsert i nasjonalhelligdommen. Det vil bli
medvirkning fra Nidaros Domkor,
Luftforsvarets musikkorps med flere.
Sammen vil aktørene fremføre en konsert
for fred, frihet og menneskeverd. Vi må aldri
glemme, og vi må kjempe for å fortsette å
bevare freden. For alt vi har og alt vi er.

Velkommen til kammermusikalsk
lunsjkonsert på Byscenen. Korpsets
ensembler inviterer publikum til å være
med å åpne en skattekiste med variert
kammermusikk. Blåsekvintett,
slagverkstrio og flere av korpsets
ensembler spiller ofte på seremonielle
oppdrag for Forsvaret.
På denne konserten får publikum
muligheten til å komme tett på korpsets
kammergrupper.

Øvrige konserter og arrangement

Musikk i Kongens Hage og
Musikalske byvandringer

Fredag 15. mai kl. 11.00, Barnehagetog i Trondheim sentrum

Frigjøringskonsert i Nidarosdomen
Fredag 8. mai kl. 19.00
Fri inngang

Tett på
Torsdag 12. mars kl. 12.00
Byscenen
Gratis

Dirigent: Kjell Seim
Solist: Henning Sommero

I samarbeid med Dirigentstudiet ved
Universitetet i Stavanger under ledelse av
Bjarte Engeset.

Velkommen til ekte croonerkonsert
med Norges fremste Sinatra-tolker og
byens største band! På 10-årsdagen for
Byscenens aller første konsert blir det
gjenhør med de imponerende blåserne i
Luftforsvarets musikkorps. Det garanteres
Sinatra-låter i kjente, så vel som i nye og
dristige arrangementer, samt småfrekke
historier og gøyal kuriosa.
Sinatra på sitt beste er mer jazz enn pop,
han var han var kjent som «The Voice»,
«The Sultan of Swoon» og «Chairman of
the Board».
Dirigent: Helge Sunde
Vokalist: Ingar Kristiansen

Illustrasjon: Rune Andreas Wold

Illustrasjon: Rune Andreas Wold

*1

en.

Gjør deg klar for en forrykende konsert
med fengende New Orleans Jazz og Mardi
Gras-feiring. Mardi Gras betyr feit-tirsdag
og er et stort karneval med opptog og
korpsmusikk som arrangeres i forbindelse
med fastelavn i New Orleans hvert år.
Det blir full blåserekke med trøkk, spilleglede, musikalsk galskap og presisjon om
hverandre. Korpset har med seg sangeren
Tricia Boutté som etter å ha blitt en etablert
stjerne i New Orleans, slo seg ned på Sula
på Sunnmøre.
Herfra kommer også bandleder, arrangør
og komponist Jan Magne Førde.
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FORSVARET

Dirigent: Per-Otto Johansson

Vi er Luftforsvarets musikkorps!
Søndag 2. februar kl. 14.00
Byscenen, Familiekonsert

Mardi Gras i New Orleans
med Jan Magne Førde og Tricia Boutté
Lørdag 29. februar kl. 20.00
Byscenen

KONSERTPROGRAM
VÅR 2020

Det blir også noen favorittverk fra maestro
Per-Otto Johanssons verden.

Foto: Unni Skoglund

Dette er ønskekonserten til noen utvalgte
personer i Trondheim by. Korpset har spurt
folk i gata, sitt faste publikum og noen
kjente personligheter om hvilken musikk
som betyr noe spesielt for dem. Hvem som
får oppfylt sine musikalske ønsker blir en
overraskelse. Kanskje blir det deg?
Følg med på korpsets Facebookside!
Foto: Rune Andreas Wold

Det blir sprudlende musikk og feststemning når korpset lader opp til et nytt
år i to fjerdedels takt! På repertoaret står
selvfølgelig både Radetzkymarsj og Champagnegaloppen, men det er også mye
annet repertoar som går i denne taktarten.
Vi har med oss “Årets musiker” fra ungdommens musikkmesterskap, 11 år gamle
Florian Rademacher Krogsæter, som solist
på althorn. Med feiende flotte marsjer og
musikalske overraskelser feires det nye
året med pågangsmot og framtidstro!
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Foto: Odd Jakob Johansen, 5. Divisjons Musikkorps, Trondheim 17. mai 1945

Foto: Lasse Berre

FRIGJØRINGSJUBILEET

Klangen av Norge
Torsdag 14. mai kl. 12.00
Byscenen

Foto: Unni Skoglund

LUFTFORSVARETS
MUSIKKORPS

Illustrasjon: Rune Andreas Wold

musikkorps

Ønskekonserten
Torsdag 19. mars kl. 12.00
Byscenen

Illustrasjon: Kristin Riise

LUFTFORSVARETS

Nyttårskonsert i 2/4 takt
Torsdag 9. januar kl. 19.30
Byscenen

Arrangør: Trondheim kommune, Trøndelag
fylkeskommune, Luftforsvarets musikkorps,
Luftkrigskolen, Nidaros domkirke og Vår
Frue menighet.

Luftforsvarets musikkorps støtter også Den kulturelle spaserstokken
(DKSS) med musikalsk innhold. Se: www.trondheim.kommune.no for info

Arrangement i Forsvaret
Tirsdag 4. - torsdag 6. februar, Luftmaktseminar, Luftkrigskolen
Fredag 8. mai, 8. mai-seremonielt:
		
		
		
		
		

Markeringer ved Krigsseilermonumentet,
retterstedet, De fallnes bauta og 			
frigjøringsgudstjeneste i Nidarosdomen.
Medaljeutdeling Værnes

Lørdag 20. juni, Graduasjon Luftkrigskolen i Erkebispegården
Vårt konsertprogram ivaretar vår oppgave som Forsvarets ansikt utad.
I tillegg spiller vi ved militære seremonier og arrangementer samt ved
offentlige markeringer.

Fredag 29. mai, torsdag 18. juni,
onsdag 24. juni og torsdag 25. juni

Oppmøte i Stiftsgårdsparken klokka 13.00

Det har blitt en tradisjon at korpset arrangerer sine populære
musikalske byvandringer i sommerhalvåret. Korpset marsjerer
gjennom Trondheim sentrum og stopper på historiske steder for å
spille musikk med lokal tilknytning.
Byvandringene er gratis. Velkommen til en kulturopplevelse med
marsjer, trim og lokalhistorie!
NB: Værforbehold.

Billettinformasjon:
Billetter kjøpes på www.byscenen.no / www.hoopla.no
eller i døra på konsertdag. Med forbehold om at det kan bli utsolgt
Billettpriser:
100/150/175/225/300 + avgift
Hold deg oppdatert ved å like/følge oss på:

For mer informasjon om Forsvaret og førstegangstjeneste,
lærlingeordning, lederutdanning med mer,
se www.forsvaret.no eller ring: 03003

luftforsvaretsmusikkorps
www.forsvaret.no/lfmk
Besøksadresse:
Byscenen
Kongens gate 19, 7. etg.
Inngang fra Repslagerveita
7012 Trondheim

Postadresse:
Luftforsvarets musikkorps
postboks 3552
7419 Trondheim
post@lfmk.no

