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Velkommen til det 39. Nord-Norske Musikkstevne!

Bø i Vesterålen 2. - 4. juni 2017

Deltakende korps:

Sigerfjord skole- og amatørkorps, Moskenes Musikkorps, NPC Musikkorps, Melbo Musikkforening, Lødingen Musikkforening, Vestvågøy Janitsjar,
Bardu Musikkforening, Salangen Musikkforening, Sulitjelma Musikkorps, Reipå Hornmusikk, Stokmarknes Musikkforening, Tromsø Orkesterforenings
Janitsjarkorps, Kvaløya Musikkforening, Sortland Musikkforening, Harstad Janitsjar og arrangørkorpset Bø Musikkforening.

Stevneavisen kan lastes ned fra:

www.bomusikkforening.no

Odd Pedersen - stevnets beskytter
En veteran i sang- og musikklivet i Bø

Stevneavisen kan lastes ned fra: bomusikkforening.no

I år er det 6 år siden Odd Pedersen, det 39.
Nord-Norske Musikkstevnets høye beskytter, mottok heder og ære for 60 års medlemskap i korpsbevegelsen. Vi ba Odd fortelle
litt om sin karriere i korps og sine erfaringer
fra stevner. Med en så lang erfaring er det
ikke fritt for minner fra tida i «musikken».
Et par år etter krigen starta den selvlærte
dirigenten Einar Pettersen opp det som ble
omtalt som
Guttemusikken. Odd ble med i 1948 og fikk
utdelt et tenorhorn.
Opplæringa på instrumentet foregikk på
UL Breidablikk i
Skagaveien. Instruktører var guttene som
starta året før.
Odd spilte sin første 17. mai i 1949. Besetninga var kornetter, althorn, tenorhorn
samt bass som ble traktert av en fra voksenmusikken, -far til to av guttene i Guttemusikken.
Etter ei tid fant dirigenten i Guttemusikken
ut at Odd heller skulle spille klarinett. Da
kunne Odd nemlig få opplæring av søskenbarnet sitt som spilte klarinett. I ventetida
fram mot klarinetten ble kjøpt inn spilte
Odd althorn. I 1954 kom klarinetten, en
franskprodusert klarinett av merket H.
Malerne. Denne klarinetten er fortsatt i
Odds varetekt.
Det ble bare kort tid som klarinettist i
Guttemusikken før Odd tok hyre på farens
fraktebåt langs kysten. I perioden han var
mannskap der ble det til at Odd hadde en
pause fra musikken og klarinetten.
Lysten til å spille var fortsatt til stede, og
da han runda av som mannskap på fraktebåten i 1965 fikk han klarinetten tilbake. I
mellomtida var Guttemusikken blitt avvikla
og instrumentene overført til Steine Skoles
Musikkorps. Odd spilte for skolemusikken fra 1965 og fram til at han sjøl og Per
Harald Lamark blåste liv i Bø musikkforening. Grunnen til at de to karene tok initiativ
til å få opp Bø musikkforening på ny var at
det nå var så mange 16-17 åringer som var
blitt så gode musikere at de trengte større
utfordringer enn det de kunne få i skolemusikken.
Mange møtte opp på oppstartsmøtet og

tidligere musikere og de eldste i skolemusikken ble til sammen et fullt voksenkorps,- og
det har det vært sia den tid! Odd har vært
med hele tida, helt til i fjor, da han takka for
seg som klarinettist.
Selv om han har slutta som musiker i
korpset er han likevel, i likhet med mange
andre i Bø, klar for innsats for å få gjennomført det 39. Nord-Norske Musikkstevne.
Selvsagt har han og kona, Turid, meldt seg
som frivillige under stevnet.
Da vi spurte om stevner var det ikke et
korpsstevne som var det første minnet som
ble tatt fram. Det var derimot det største
sangerstevnet som har vært i Bø. Hele 11
kor bak hver sin fane deltok. Det var Vesterålen Mannssangerforbund som i si tid
ble grunnlagt i Bø som hadde stevne i den
nybygde Bøhallen tidlig på 80-tallet. Hallen var faktisk så ny at selve gulvet ikke var
støpt og man måtte samle sammen alt som
fantes av paller og plater for å få gulv å gå på
til stevnet. Dette korstevnet ble for øvrig det
siste i Vesterålens Mannsangforbunds ca. 50
år lange historie. Avslutninga av Vesterålen
Mannsangforbund var i og for seg udramatisk i og med at alle korene ble medlemmer
i Norges korforbund, og korene fortsatte
drifta som før.
Det andre stevneminnet som ble trukket
fra var fra et musikkstevne i Trøndelag. Bø
musikkforening var invitert av vennskapskorpset fra Verdal i Nord-Trøndelag og
sammen reiste de til Rissa. Odd fortalte så
om Cognac-flaska han hadde med som hurtig ble overlatt til damene i musikken før
herrene fikk rikelig av den mer kortreiste
varianten de hadde i Trøndelag.
Flere stevneminner ble tatt fram under
samtalen vi hadde, men mange av disse hører mer heime i en muntlig fortellertradisjon
enn på trykk.
Stevnets høye beskytter er venta som gjest
på festmiddagen på lørdag, så vi anbefaler at
den som vil høre lystige historier fra tidlige
tiders korpsstevner tar med kaffekoppen,
eller en annen kopp, og setter seg ned ved
siden av Odd og slår av en prat!
Velkommen til Bø og godt stevne!

Odd Pedersen		
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Stevnekontoret

Stevnekontoret finner du i Bøhallen. Der selges også bonger for forfriskninger fredag og lørdag. Ved tvil om alder må legitimasjon forevises. Mineralvann fås kjøpt i kaféen
Åpningstider:
Fredag 02.06: 17.00-02.00
Lørdag 03.06: 08.00-02.00
Søndag 04.06: 09.00-13.00

STEVNEPROGRAM
VELKOMMEN TIL NNMF-STEVNE I BØ 2. - 4. JUNI 2017
Fredag 02.06:
•
•

•
•

Registrering og utdeling av nødvendig informasjonsmateriell ved stevnekontoret Bøhallen fra kl 17:00-02:00
Puljevis defilering fra Bøhallen kl 20:00 ned til Friluftsgalleriet der offisiell åpning av stevnet ved ordfører blir foretatt. Presentasjon av NNMFs
banner sammen med avspilling av NNMFs fanfare.
OBS: Fellesnummer under åpningen er Alt for Norge. Det blir opp til hvert enkelt korps å stille med notene til fellesnummeret. Oppstilling 		
instrumentvis under fellesnummeret.
Puljevis defilering tilbake til Bøhallen.
Kl 22:00-02:00 -  musikerfest i Bøhallen. Det lokale bandet Foamy spiller til dans.
Bonger for drikke fås kun kjøpt på stevnekontoret. Mineralvann kjøpes på kaféen.

Lørdag 03.06:
•
Stevnekontoret åpent fra kl 08:00-02:00
•
Kl. 08:30 - forbundsting NNMF i Kultursalen
•
Kl. 10:30 - puljevis defilering fra Bøhallen. Egne oppsatte ruter med innlagte punktspillinger.
•
Kl. 13:00 - særkonsert i Kultursalen.
OBS: Maks scenetid for hvert korps er 20 min. Oppvarming i Bøhallen. Korpsene møter minst 20 min. før de skal på scenen i kultursalen/kino		
salen.
•
Kl. 19:00 - dørene åpnes inn til salen der stevnemiddagen skal foregå.
•
Kl. 19:30 - stevnemiddag.
•
Kl. 22:00-02:00 - musikerfest med Banana Airlines.
Søndag 04.06:
•
Stevnekontoret åpent fra kl 09:00-13:00.
•
Kl. 11:00 - puljevis defilering fra Bøhallen. Oppsatte ruter med punktspilling underveis.
•
   Offisiell avslutning av stevnet i Bøhallen umiddelbart etter at defileringen er avsluttet. Formell overlevering av NNMFs banner til neste stevne
arrangør.
•
Etter avslutningen - vel hjem.
Stevneavisen kan lastes ned fra: bomusikkforening.no

Hilsen fra Bø Kommune og Nord-Norges Musikkforbund
Gode Musikkvenner!
Det er en stor glede på vegne av
Bø kommune og som leder i NordNorges Musikkforbund å ønske
musikere, inviterte gjester og publikum velkommen til det 39. NordNorske Musikkstevne, denne gang i
Bø i Vesterålen.
Bø Musikkforening er et drivende
korps i Nord- Norge og arrangerer
sitt første Nord-Norske Musikkstevne.
Mange tenkte nok dette var en umulighet i en liten kommune som Bø,
men jeg er sikker på at musikere og
gjester vil få en god opplevelse her.
Det er viktig for korpsbevegelsen og
vise seg frem på mindre steder og Bø
Musikkforening er kjent for mange
store arrangementer.
Kanskje vil man oppleve stevnet
enda mer samlende enn om man er i
en stor by.
Bø Kommune har sterke kulturtradisjoner og kulturlivet står sterkt
Sture Pedersen, ordfører i Bø og leder i NNMF
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Stevneavisen kan lastes ned fra bomusikkforening.no

her. Vi har en levende kulturkommune med mange tilbud hele året.
Kommunens innbyggere vil nok
merke besøk av neste 400 musikere.
Korpsmusikere er jo kjent for å
skape god stemning og vi ser frem til
en fantastisk helg med mange gode
opplevelser.
Ikke vær redd for å spille opp, gjerne
uoppfordret .
Lykke til musikanter og lykke til Bø
Musikkforening og deres hjelpere.
Det er Nord-Norsk Musikkstevne i
kommunen. La det høres!
Vel blåst!
Med vennlig hilsen
Bø Kommune
Sture Pedersen
Ordfører i Bø kommune
Leder i Nord-Norges Musikkforbund og leder i Bø Musikkforening

Stevnestyret
Stevnestyret fra venstre:
Mari Vik, bevertning - Kristin Klausen, defilering/konserter - Anne Jorun Paulsen, sekretær
Jan Eirik Johnsen, kasserer/annonser - Sture Pedersen,
leder
Telefonnummer til stevnestyret:
Mari Vik		
Kristin Klausen
Anne Jorun Paulsen
Jan Eirik Johnsen
Sture Pedersen		

470 15 929
959 02 378
99006 268
900 16 358
907 44 959

Last ned stevneavisen fra: bomusikkforening.no
Stevnestyret

Fest i Bøhallen lørdag 3. juni
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DET NORSKE JENTEKOR
Ole Edvard Antonsen kommer til Bø i november for
femte året på rad. Da er han
i Bø ei uke for å legge grunnlaget for førjulsturnéen. I år
blir det altså et lite jubileum,
og da planlegges det for en
ekstraordinær begivenhet:
Det Norske Jentekor med
25 elitesangere kommer til
Bø for å holde konsert sammen med Ole Edvard Antonsen med solister og band
samt Bø Musikkforening.
Konserten vil gå av stabelen
i Bøhallen lørdag 18. november i år. Dette vil bli den
største satsinga i korpsets
historie. Det vil bli kul på
veggene i Bøhallen. Det vil
bli enormt!
Det er nok noen som ikke
kjenner til Det Norske
Jentekor. Vi har sakset litt fra
korets hjemmeside:

“Det Norske Jentekor er et
kor med stolte tradisjoner
og et svært høyt kunstnerisk
nivå. De talentfulle sangerne
er håndplukket fra østlandsområdet og er kommet inn
etter opptaksprøver. Det
Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs
jentekor, som ble etablert i
1947. Koret har vært og er
en sterk institusjon i norsk
kulturliv, og har fostret en
rekke store sangere og artister, blant annet Elizabeth
Nordberg Schultz, Hege
Schøien og Anita Skorgan.”
Koret har gjort seg bemerket i både inn og utland og
har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale
konkurranser. Vi har klippet
litt mer fra heimesida:
•To seiere og gulldiplom
under korkonkurranse i Riva
del Garda, Italia
•Åtte konserter under Aberdeen international youth
festival, Scotland

•Konserter med Oslo filharmoniske orkester (Martin
Fröst: Genesis)
•Turne til USA og festivalen
«The Rhythms of one world»
i New York og konserter i
Philadelphia
•Konsert med Ro – Uro av
Maja Ratkje under Festspillene i Bergen
•Seier i klassen for Ungdomskor og tredjeplass i klassen
for Kvinnekor i NM for kor
•Dobbelseier under Landskonkurransen for kor i
Trondheim.
•Deltakelse i teaterforestillingen «Jeanne d´Arc» på
Nathionalteatret.
•Fremføring av bestillingsverket «St. Hildegard Songs»
av Ola Gjeilo.
Korets merittliste er lang.
Når de i november kommer
til førjulskonsert i Bø sammen med Ole Edvard Antonsen, solister og band må det
bli helt ... det må bli magisk!

Sture Pedersen – leder, ordfører, forretningsmann og et fyrverkeri av idéer
Han er leder av Nord-Norges
Musikkforbund. Han har ledet
Bø Musikkforening i snart 40
år. Han er ordfører i Bø. Han er
forretningsmann. Han er leder i
et politisk parti. Hvordan får han
det til?
Vi ser aldri han tar notater. Han
har hukommelse som en elefant,
men samtidig tenker han framover. Han ser ikke mørkt på noe!
Du kan treffe på han overalt.
Han er både høyt og lavt. Som
leder i Bø Musikkforening gjennom flere tiår har han plumpet
ut med mang en – for oss andre
medlemmer – rar idé.  Men jammen lar disse ”rare” idéene seg
gjennomføre. Vi har lagt merke
til at han tester ut ideene på folk
han har rundt seg. Vi har hørt at
kona Ellinor er en viktig rådgiver,
men det er ikke alltid han lytter
til hennes råd. Vi hørte nylig at
han helt tilfeldig hadde truffet
Sissel Kyrkjebø. Det har seg slik
at Sissel var i Bø for mange år
siden. Da var hun ei ung jente i
starten av sin karriere. Hun hadde
med seg pianist og opptrådte på
ungdomshuset i Skagen i et av
korpsets arrangementer. Den
gang lovet hun å komme tilbake.
Det har ikke Sture glemt. For
ei tid sida oppdaget han at hun
satt på samme fly som han. Der
satt hun i solbriller og så ut som
den verdensstjerna hun er. Sture
la merke til at setet ved siden av
henne var ledig. “Ho må æ snakke
med!” hvisket han til kona. Det
falt ikke i god jord: “Sett i ro! E du
tuillat?” Men Sissel husket både
turen hun hadde til Bø og var ikke
negativ til et samarbeid. Kontakten var etablert. Medlemmene er

for lengst sluttet å se undrende ut
når Sture lanserer utfordringer og
nye sprell. For eksempel spilling
ca kl 24.00 en torsdags kveld/natt
for å ta imot ei lita busslast med
politifolk som kommer til Bø for
rekreasjon, og det to år på rad!

Jo mer det er å gjøre, desto bedre
ser det ut for at han trives, og han
ligger alltid et hestehode foran oss
andre i planlegginga rundt gjennomføring av arrangementer. Vi
har oppdaget at han tenker gjennom hva som skal skje, minutt for
minutt, og på den måten kommer
det sjelden noen overraskelser
underveis. Noe annet er det når
korpset drar på ”blåtur”. Da er
det ingen i korpset som vet hva
som skal skje. Heller ikke styret.
Overraskelsene står i kø! Da er
det ofte Sture som alene legger
opp hele turen, og han holder liv i
hele korpset fra vi går på bussen,
til vi kommer heim igjen utpå
natta, og han elsker det. Ingen
får tid til å kjede seg. Vi minnes
spesielt en tur korpset hadde til
et stevne i Trøndelag. Det ble en
lang busstur, men Sture holdt liv
på heile turen! Han er alltid sist
i seng og kan fortelle om det har
skjedd interessante ting etter at vi
“normale” mennesker har kommet oss under dyna. Han er som
regel først opp om morran. På
heimturen fra Trødelag var Sture
helt uten stemme. Det kom bare
noen hese pip fra han. Som vanlig
ville han peise opp stemninga,
men han måtte gi seg. Han la seg
på magen i midtgangen på bussen
og sovnet, helt utslitt. Han hadde
gitt alt! Også det ble ei minneverdig stund for oss vanlig dødelige.
Vi hadde opplevd å se Sture sliten.
Det ble plutselig stille i bussen, og

alle sank hen i en rolig døs.

Et annet eksempel er konsert for
torsk, sei og hyse ute på Litløya,
hvor det kun bor et eneste menneske, og hele korpset måtte i båt
for komme seg til øya. Det skapte
slik blest at han ble oppringt seint
og tidlig av journalister fra hele
landet, og han måtte finne seg i
å bli intervjuet både av radioen
i Bø, Nordlandsendinga og i
riksdekkende Nrk-P1. ”Det er et
helsikes trøkk!” sa han da det sto
på som verst, og la til: ”- men æ
storkosa mæ!” Det er typisk Sture.
Jo mer som skjer, desto bedre
ser det ut til at han trives. Til alt
overmål ble konserten på Litløya
omtalt i Fiskeribladet. Det var
første gang i bladets lange historie
at det hadde omtale av en konsert!
Sture har tatt korpset med til konsert på Edderkoppen i Oslo, og
det to år på rad, med fullt hus og
opptreden både på TV2 og Norge
Rundt i Nrk. Korpset har hatt
konserter i London og på rivieraen i Frankrike. Nylig tok han
korpset med til Sulitjelma hvor
korpset spilte under skiløpet som
kalles Kobberløpet. Etter årtusenskiftet har korpset satset mye
på konserter med kjente artister
som solister sammen med lokale
sangsolister. Vi i korpset blir ikke
overrasket om han under et møte
hopper opp og sier: “Æ ska ringe
Bettan!” eller :”Vent, æ ska spørre
Tor (Endresen)!” Mobiltelefon
ventet han lenge med å anskaffe
seg. Nå kan han ikke være den
foruten. Han må ha hele landet i
adresseboka, og han er nøye med
å lagre nummeret til folk han tror
han kan komme til å kontakte
seinere. Vi har lagt merke til at

Sture Pedersen		
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han ofte tar spørsmål som komSture observert som en ivrig
mer opp og ting som må ordnes
”Vettengåer”, spesielt på søndapå sparket. Enten det er i et møte
gene. Da går han opp på Vetten,
i korpset eller en musikkøvelse så
en fjelltopp 467 meter over
finner han svar på spørsmålet ved havet. For noen år sida var han
å bruke telefonen. “Vent litt, æ ska en iherdig trener og bruker av
sjekk det!” Han er totalt uredd for Havmannen Treningssenter. Etter
å kontakte noen, og har en egen
at treningssenteret forsvant i en
evne til å få folket med på notene. brann er han nå ofte å se joggende
De fleste vil være enige i at har
eller gående i ei helsikes fart på
du snakket med Sture, enten i tel- Vinje. På høsten er han i bærefonen eller i en annen sammenmarka. Han har spesialisert seg på
heng, ja så husker du det. Det blir molter og tyttebær. Spør du hvor
ofte mye fliring. Han kan komme
mange liter han har plukket, kan
med en minne-verdig humorisdet være lurt å dele svaret i to,
tisk replikk. Ikke sjelden kan du
minst! Mye av det han plukker gir
finne Sture ved å gå etter lyden.
han bort. Sture har nok erfart at
Han flirer ganske høyt, og latteren man kan hente mye overskudd av
starter ofte med et utbrudd som
å være i fysisk aktivitet.
ligner mest på lyden som presser
seg fram når man på sommeren
Sture var i yngre år i Kongens
er i Bø og stikker foten ned i det
Garde. Han er i dag en stor
ubarmhjertige, iskalde havet.
tilhenger av kongehuset. Kongens motto er som kjent: “Alt
Han brenner for det enkelte
for Norge!”. Vi mener bestemt at
menneske, og troen på at man
Stures motto må være: “Alt for
sammen får til mye om man bare
alle!”
legger godviljen til. Denne egenskapen har han nok også benyttet
Lykke til, Sture, med de komseg av som ordfører i Bø.
mende arrangementene!
Lykke til med det 39. Nord-NorFor å hente inn overskudd er
ske Musikkstevne!

Egil Kristoffersen & Sønner AS har levert den fantastiske laksen til stevnemiddagen

Stevneavisen kan lastes ned fra bomusikkforening.no

Mat må man ha
Frokost - lunch - middag - kveldsmat
Kafé
Bø musikkforening har kafé i Bøhallen under hele stevnet. Vi har betalingsterminal
samt Vipps. Kaféen selger mat og drikke for
enhver smak. Bonger for øl/vin selges kun
på stevnekontoret i Bøhallen.

09.00-17.00 og 21.30-02.00
Varmrett selges i tidsrommet 12.00-15.00:
Bø idrettslag tenner opp grillene og på menyen står hamburger og grillskivetallerken.

Fredag 2. juni er kaféen åpen 17.30-02.00
Varmrett denne dagen er hjemmelaget
fiskesuppe og gryterett med loff/brød til.

Frokost
Noen av korpsene har bestilt matkasse som
er vårt tilbud om frokost til dere som overnatter på skoler og lignende. Matkassen
selges for 50,- pr. pers. pr døgn. Den inne-

Lørdag 3. juni er kaféen åpen mellom

Søndag 4. juni er kaféen åpen 09.00-13.00

holder det man trenger til en god frokost:
hjemmebakt brød, søtt og salt pålegg, kaffe,
te, juice og melk. I kassen vil det også være
det man trenger av kopper og bestikk, samt
tørkepapir og «kopptue». På skolene vil
dere få tilgang til kjøleskap, kaffetrakter,
vannkoker, kasserolle (til koking av egg),
brødkniv og skjærefjøl. I kassen finner dere
også et skjema der dere kan krysse av om
dere trenger påfyll av noe etter lørdagens
frokost. Skjemaet leveres på stevnekontoret
i Bøhallen.

Når dere forlater på søndag så blir vi glade
hvis det ser rimelig greit ut der dere har
overnattet og at matkassene fylles med det
som er igjen av mat og settes på lett synlig
sted.
Stevnemiddag lørdag 3. juni 19.30
Dere får servert lokalprodusert laks
med tilbehør. Desserten er laget av lokal
kokk. Det vil også stå alkoholfri drikke
på bordene. Korpsene sitter ved hvert sitt
langbord og har sin egen servitør.

DEFILERING
Det 39. Nord-Norske Musikkstevne i Bø 2. - 4. juni 2017
Fredag kl. 20.00
Defilering til åpningsseremoni
Defilering starter fra Bøhallen kl. 20.00. Korpsene defilerer puljevis ned til Friluftsgalleriet
ved Bø Museum. Ruta tar ca 20 minutter. Hvert korps får egen ledsager som bærer skilt med
korpset navn. Korpsene blir inndelt instrumentvis før framføringen av fellesmarsj “Alt for
Norge” ved åpningen. Etter åpning blir det defilering tilbake til Bøhallen.
Lørdag kl. 10.30
Defilering lørdag er delt inn i 4 ruter, med punktspilling underveis i ruta. Obs rute 4 har
oppmøtested Straume.
Rute 1
Bøhallen- Friluftsgalleriet ved Bø Museum - Bøhallen
Moskenes Musikkorps
NPC Musikkorps
Lødingen
Rute 2
Bøhallen - Steinesjøen -Bøhallen
Harstad Janitsjar
Vestvågøy Janitsjar
Melbo Musikkforening
Rute 3
Bøhallen- Wiikveien- Sikanveien-Bøhallen
Sortland Musikkforening
Tromsø orkesterforening / Kvaløya Musikkforening
Stokmarknes Musikkforening
Rute 4
Straume Samfunnshus - Bøheimen - Straume Samfunnshus
Sulitjelma Musikkorps
Salangen Musikkforening / Bardu Musikkforening
Reipå Hornmusikk
Søndag kl. 11.00
Følg anvisninger gitt av arrangøren. Korpsene stiller opp bak sitt navneskilt. Defileringa kan
ta inntil en time.

Kvaløya musikkforening/Tromsø orkesterforenings janitsjarkorps
TOF Janitsjaren og Kvaløya musikkforening har forent sine krefter og ankommer
Bø som ett korps på omlag 30 musikere. De to korpsene samarbeidet våren 2016 om
prosjektet «Hokus & Pokus – en tryllekonsert» sammen med Haakon Esplo, noe som
ga mersmak i forhold til videre samarbeid.
Kvaløya musikkforening ble startet som Kaldfjord Musikkforening i 1983 og korpset
har geografisk tilhørighet på Kvaløya, like utenfor Tromsø sentrum. Korpset betegner
seg som generasjonskorps og består av 22 aktive medlemmer i tillegg til aspiranter.
De samarbeider med flere av skolene på Kvaløysletta, blant annet med julekonserter.
Korpset dirigeres av Andreas Bryan Øvingmo.
Tromsø orkesterforenings janitsjarkorps ble stiftet i 1923 og har rundt 60 amatørmusikere fra 17 til 70 år. TOF Janitsjaren holder flere konserter gjennom året og deltar
årlig i konkurranser både lokalt og nasjonalt. Korpset samarbeider gjerne med både
kor, andre korps, storband og solister og spiller mange ulike sjangere. Korpset dirigeres
av Sten Ivar Frydenlund, som også har det musikalske ansvaret for KMF/TOF her på
stevnet.

Bardu Musikkforening

Vestvågøy Janitsjar

Bardu Musikkforening ble stiftet i 1944. I dag teller korpset omlag 18 medlemmer.
Korpsets leder er Bjørn Skogsrud og dirigent er Anjelica Avsioukevitch.
Korpset har ukentlig øvinger i Barduhallen onsdag 1930-2200. Bardu Musikkforening samarbeider musikalsk med Salangen musikkforening. Korpset har en del faste
spilleoppdrag: vårkonsert, høstkonsert, 17.mai, julen spilles inn
Korpsets siste og svært minneverdige stevne var deltakelsen under oktoberfesten i
Calella/Barcelona 2016 i samarbeid med Salangen og Ballangen musikkforeninger.
Korpsets inntektsgrunnlag er utgivelse av årskalender og arrangør av lokalt UKM.

Vestvågøy Janitsjar er det største janitsjarkorpset i Lofoten med 33 aktive medlemmer. Det
ble stiftet i september i 1934. Vi liker å spille fengende og publikumsvennlig musikk. I fjor
hadde vi stor suksess med Tribute to Queen med innleide solister og band. Vi ønsker å vise at
å spille i Janitsjaren byr på mer enn marsjer og tradisjonell korpsmusikk, selv om vi spiller det
også.
Leder: Liv Hauknes Dirigent: Katrine Delp

Stevneavisen kan lastes ned fra: bomusikkforening.no

Harstad Janitsjar
Tanken om nedleggelse av “Divisjonsmusikken”
og at Harstad skulle bli uten musikkorps, førte til
at Leif Roger Johansen tok initiativet til å stifte
Harstad Guttemusikkorps den 10.02.1927. Senere
ble navnet endret til Harstad Ungdomsmusikkorps.
I 1973 ble navnet enda en gang endret til Harstad
Janitsjar.
Janitsjaren er en veldrevet organisasjon, som har
som mål å være et attraktivt korps,- både musikalsk
og sosialt. Korpset har rom for alle som ønsker et
musikalsk fellesskap på tvers av generasjoner.
Harstad Janitsjar driver et bevisst ungdomsarbeid
gjennom en hospitantordning, som er svært gunstig
for ungdommene. Medlemmer i områdets skolekorps får delta gratis i Janitsjaren fra det året de
fyller 14 år. De kan benytte seg av denne ordningen
til den høsten de fyller 19 år. Hensikten med dette
arbeidet, er å la ungdommene få erfaringer i voksenkorps før de flytter hjemmefra. På den måten
kan de hjelpes til en meningsfull fritidsinteresse for
resten av livet.
Janitsjaren har 90-års jubileum i år, og har denne
sesongen ca 40 medlemmer og 6 hospitanter.
Korpsets leder er for tiden Knut Ivar Mikalsen, og
dirigent er Asbjørn Abelseth.

På bildet ser vi noen av Harstad Janitsjars
entusiastiske korpsmedlemmer

Lødingen Musikkforening
Lødingen Musikkforening ble etablert 1938 og har
således 80 års jubileum neste år.
Korpset har janitsjar-besetning som består av ca 27
medlemmer.
Korpset har et høyt aktivitetsnivå med engasjerte
medlemmer. Vi arrangerer flere større oppsetninger/konserter med korps og band.
Korpset er en av tre arrangører av Sjømatfestivalen
i Lødingen.

Lødingen Musikkforening

Reipå hornmusikk
Reipå Skolekorps ble stiftet i 1972. I 1998 ble navnet
endret til Reipå Hornmusikk da det ble åpnet for at
voksne kunne være med. Korpset er i dag et generasjonskorps, men pr i dag er alle utøvende musikere
voksne.
Korpset består av 29 aktive medlemmer og 5 aspiranter. Vår trofaste dirigent er Erik Åstrøm og har
dirigert korpset siden 1981.
Vi har i år hatt et musikalsk samarbeid med Halsa
Hornmusikk, og har på denne turen fått med oss 4
musikanter fra dem.
Leder: Ida Skogli Dirigent: Erik Åstrøm

Stokmarknes Musikkforening – litt historie
Foreningen ble stiftet 6. februar 1934 med et
medlemstall på 14 stykker. SMF ble gradvis bygget
opp, i medgang og litt motgang, med stor innsats
fra foreningens egne medlemmer, støtteforening og
andre gode krefter. Fra 1941 til 1964 bar foreningen
navnet Stokmarknes Hornmusikk.
I årene 1990-1995 var foreningen sovende. Høsten
1995 startet vi opp igjen med 18 medlemmer, etter
det har det gått oppover og fremover, men vi skulle så

gjerne ha rekruttert flere unge medlemmer. Vi teller
nå ca 40 medlemmer, øver i vårt eget hus; Musikklogen og har konserter i byens storstue: Hurtigrutens
Hus og i Neshallen.
Vi spiller mange typer musikk; klassisk, musikaler,
filmmusikk, populærmusikk og, selvfølgelig, marsjer.
I år er Line Grongstad Jenssen vår uomstridte leder
og Stine Sivertsen vår aktede dirigent.

Moskenes Musikkorps
Moskenes Musikkorps ble startet i 1975 og består i dag av 16
medlemmer fra Moskenes og Flakstad kommuner i Lofoten.
Vi øver annenhver måned på Sørvågen og Ramberg. Vi feiret
40-årsjubilèum i 2015 og hadde i den forbindelse jubiléumskonsert, med gjestesolister i Sørvågen kino på våren i 2016.

på stevne i Kjøpsvik i 2016.
17.mai er vi travelt opptatt med spilling på 3-4 steder i begge
våre hjemkommuner.
Vår dirigent er Katrine Delp.
Leder er Per H. Kirkesæther

Vi samarbeider gjerne med andre korps og kan nevne at i
høsten 2016 deltok på korpsfestivalen i Calella, Spania, sammen med Vestvågøy Janitsjar. Med samme korps deltok vi også
Melbo Musikkforening
Den gangen Melbo
Musikkforening (MMF)
ble stiftet, tilbake i 1914,
var et av formålene å
spille rundt omkring og
spre musikalsk glede. Etter godt og vel hundre år
er dette fortsatt viktig for
oss i musikkforeninga.
Vi spiller blant annet på
åpningskvelden og den
tradisjonelle hagefesten
på Melbo hovedgård.
I over tretti år har MMF
invitert til julematiné
den første helga i desember. Da er det som regel

fullt på Melbu samfunnshus.
Ellers spiller MMF ved
ulike arrangementer i
løpet av året. Vi har også
hatt lokale miniturneer
med parkkonserter. I fjor
spilte vi ved Elvelangs,
ei stemningsfull vandring langs Melbuelva
som trakk rundt 1000
deltakere. MMF har om
lag femti medlemmer
som møtes hver mandag kveld i musikalsk
og sosialt lag. Korpsets
dirigent er Eirik Dahl.
Vi ser fram til å delta på
stevnet i Bø!

Melbo Musikkforening Foto: Thor-Ivar Guldberg

Sortland Musikkforening
Sortland Musikkforenings far, Peder Rønning,
var opprinnelig trønder, utdannet som sersjant fra
Trondhjemske Brigades Musikkorps 1880. Etter
noen år i Amerika kom han i 1885 til Bygdnes
i Sortland hvor han fikk jobb på veianlegget fra
Bygdnes til Frøskeland. Med sin musikalske bakgrunn falt det naturlig for Rønning å engasjere seg i
musikklivet. I 1893 var han initiativtaker til det som
skulle bli starten på Sortland Musikkforening.
I dag har Musikkforeninga i overkant av 30
musikere mellom 17 og 70 år under musikalsk
ledelse av Håkon Kristiansen.
Sortland musikkforening holder varierte konserter
på Sortland og omkring i Vesterålen, deltar på
konkurranser og ønsker å være et korps der alle kan
føle seg velkomne.

Sortland Musikkforening

Edgar Baade på Gimstad en veteran i Bø Musikkforening
Hvis korpset arrangerer en konsert, så er det ikke
sjelden at gamle korpsveteraner tar en tur for høre
på. Det var en mann vi med sikkerhet visste kom,
og det var han Edgar på Gimstad. Nå er han borte.
Han begynte i Bø Musikkforening før krigen, og
holdt det gående i mange år. Vi tok en prat med
han ved siste århundreskifte for å lure av han noen
historier fra korpsmiljøet på 40- og 50-tallet. Han
forteller:
Den mest utsletne dagen
Den mest utsletne dagen i året var 17. mai. Då
starta vi ofte i sjutida om morran. Vi defilerte
til Steinsvika eller Festhøgda -alt etter veret, så
norover til Skjærringa. På turen var vi nedom både
Skagan og Vinjesjyen.Vi hadde mange stopp på
turen, og blei ofte innbudt på kaffe og kaker. Æg
minnes vi stoppa hos han Ole Olsen i Steinsvika
og i Johan Steinsvikhuset - i Skagan hos han Halle
Lamark, hos han Lockert med Vinjesjyen og hos
han sakfører Nicolaissen. Sakførarn hadde vesstnok
tegna seg med en større sum for evig medlemsskap
i musikken. Grusveian va mykje hollat, så det va
å presse leppen mot munnstykkje, men så trødd
du i ei holla, å så vart leppen førrslien. Så va det
å gå i barnetoget på Steine i ellevetida, og mange
gonga i tog på Fjærvoll etterpå. Då gikk vi i fra
Gjemstadhandelen og tell Fjærvollskolen. I firetida
på ettermiddagen gikk borgartoget på Steine. Så
va det tellstelning på Lokalet etter det. I sjutida om
kvelden va æg heime igjen - heilt utsletten.
Honning og rigabalsam
En anna gong hadde handelsstanden i Bø et møte
hos ho Klara i Nykvågen. Då va vi inviterte tell å
spæll, så vi for norover på lastebilen. Æ huske kor
de dansa på kaia. Då gikk det ætter på lagret av
honning og rigabalsam i butikken. Det var sprit
i den, så det va god sort. Æg trur vi tømt heile
lageret!
Du verden kor artig vi hadd det!

Salangen Musikkforening

Sulitjelma Musikkorps

Salangen Musikkforening ble stiftet i 1947
av Harald Wold, som ble vår faste dirigent
over flere 10 år. Da han la ned dirigentpinnen overtok hans sønn Torbjørn den, og
fortsatte til hans helse sviktet.

Sulitjelma Musikkorps (SMK) kommer fra
Sulitjelma i Fauske kommune. Stedet har ca
600 innbyggere. Vi øver en gang i uka, har
jevnlige seminar og konserter, og er et nokså
aktivt korps.

SMF har i år 70 års jubileum!
Jubilèet skal feires med en helaftens konsert
10.juni hvor vi spiller utdrag av showene vi
har hatt de senere år.

Sulitjelma Hornmusikk som var det opprinnelige navnet, ble stiftet 24 februar 1924. Fra
de første 11 årene av korpsets historie har vi
lite å holde oss til, da det ikke finnes protokoller eller skrifter som forteller noe om
denne perioden.
Fra starten av var det et beskjedent korps som
talte 12 - 14 mann. Korpsets første dirigent
var urmaker Raade. De første uniformene fikk
korpset i 1931.

SMF, band og korister skal fylle vårt
kulturhus opp til siste stol hvor det blir
Blues-Brothers, Elton John, Elvis, Beatles,
Paul Simon, Queen, Led Zeppelin mm. Vi
er et janitsjarkorps som i dag består av 26
særdeles trivelige medlemmer i alderen 22
til 70 år. Vi er en sosial gjeng som møtes
én gang i uka til felles øving på Salangen
Kulturhus sammen med våre venner i Bardu
musikkforening som vi har et godt samarbeid med.
Vår dirigent i dag er Stian D. Kleppe, han er
den 5. i rekken og en MEGET dyktig sådan!

Korpset meldte seg inn i Nord-Norges
Musikkforbund i 1935, og deltok året etter på
et stevne i Svolvær. Etter mange gode impulser fra dette stevnet, ble det besluttet å utvide
korpset til 30 mann.

Salangen Musikkforening
leder Tonje Utmo

I dag ledes korpset av et styre med Ronny
Borge som leder, og Ole-Morten Granlund fra
Bodø er dirigent. Borge har vært leder siden
1998. Vi teller i dag 34 medlemmer, og vil
være 32 som deltar på stevnet i Bø.

Salangen Musikkforening

Sulitjelma Musikkorps

Sigerfjord skole- og amatørkorps
Vi i Sigerfjord skole- og amatørkorps er en musikkglad gjeng, som har en fantastisk herlig hobby. Vi er
16 musikanter, i alderen 11 til 78, som øver sammen
på Sigerfjord skole hver mandag kl. 18.30.
Vi spiller sammen for å ha det sosialt og gøy. Vi
forsøker å vise oss frem på ulike arrangementer i
løpet av året. Vi spiller både som band og korps, og
har det veldig kjekt sammen.
For noen år siden var vi så heldige å få Skjalg
Bjørstad som dirigent. Han planlegger og legger til
rette for at korpset skal låte best mulig. Han skriver
låter tilrettelagt for korpset, og komponerer nytt.
Vi har et spennende og bredt utvalg av musikk
som gir oss mye glede å spille og framføre, og som
publikum viser at de setter pris på. Korpset er inne i
en spennende utvikling, og vi ønsker alltid å få flere
med på laget. Ikke nøl med å ta kontakt, eller ganske
enkelt møt opp på en øvelse.
Vi liker å dra på stevne, så i pinsen gleder vi oss til
å dra til Bø for å møte nye og gamle korpsvenner på
det 39. Nord-Norske Musikkstevnet!

NPC Musikkorps
NPC musikkorps ble i 1966 stiftet som et
bedriftskorps tilknyttet sementfabrikken
i Kjøpsvik. Daværende bedriftsnavn var
Nordland Portland Cementfabrikk, som
var, og fortsatt er, hjørnesteinsbedriften i
bygda vår.
Det var verksdirektør Arne Qvam som sto
i bresjen for å starte korpset og han var
dirigent i mange år.
Korpset er et rent brassband og har derfor
ingen treblåsere.

Medlemstallet har variert opp gjennom
årene og i dag er vi 25 medlemmer i
korpset.
Korpset har vært på mange utenlandsturer i
løpet av årene både i regi av Sementfabrikken og i egen regi.
I fjor hadde korpset 50 års jubileum og i
den anledning arrangerte vi regionstevne i
bygda vår.
Nåværende dirigent er Torbjørn Pedersen
og leder er Svein-Arne Jakobsen.

NPC Musikkorps
Sigerfjord skole- og amatørkorps

Særkonsert lørdag 3. juni kl. 13:00 i kultursalen
Korps:

Start

Musikknummer

Arr/ Komponist/Dirigent

Samba Loco
Pastorale
Vanilla Quadrille
Me ska koma um inkje so braatt
Minste felles multiplum

Skjalg Bjørstad/ Frode Thingnæs
Skjalg Bjørstad
Skjalg Bjørstad
Skjalg Bjørstad
Skjalg Bjørstad
Dir: Skjalg Bjørstad

A North-Norwegian Rhapsody
Høstvind

Torstein Aa
Bjarne Olsen
Dir: Katrine Delp

1

Sigerfjord skole- og amatørkorps

13:00

2

Moskenes Musikkorps

13:20

3

NPC Musikkorps

13:40

Jogging Samba
Television Showcase..
Stand By Me

Frankie Dake
Jan van Kraeydonck
Frank Bernaerts
Dir: Torbjørn Pedersen

4

Lødingen Musikkforening

14:00

Beatles Gold Medley
Vidda med solist Jørn-Bjarne Johansen
Colonel Bogey

Paul Lavender
Antonsen/Halstensen
Kenneth J.Alford
Dir: Mats Iversen Vangen

5

Vestvågøy Janitsjar

14:20

Puzta – de fire sigøynerdanser
Bruremarsj fra Lødingen

Jan Van de Haan
Idar Torskangerpoll
Dir: Katrine Delp

6

Bardu Musikkforening og
Salangen Musikkforening

14:40

The ecstasy of gold
Led Zeppelin on tour

Lorenzo Bocci
Patrick Roszell
Dir: Stian D. Kleppe

7

Sulitjelma Musikkorps

15:00

Flåklypa-Medley
Jeg er en papegøye fra Amerika
Vesle Hoa som var en Hottentott

Gudim/Bjerke
John Brakstad/ Egner Reid Gilje/ T. Egner
Dir: Ole-Morten Granlund

8

Reipå Hornmusikk

15:20

Bohemian Rhapsody
Circle of life Solist: Solveig Pedersen

Øystein S. Heimdal Frank Bernaerts
Dir: Erik Åstrøm

9

Stokmarknes Musikkforening

15:40

The Blues Brothers Revue
Just a closer walk with Thee

Jay Bocook
Øyvind S. Heimdal
Dir: Stine Siversen

10

Tromsø Orkesterforenings
Janitsjarkorps og
Kvaløya Musikkforening

16:00

Waltz no.2
Valdresmarsj «med nogo attåt»

Johan de Mej / Dmitri Shostakovich
Johannes Hanssen
Dir: Sten Ivar Frydenlund

11

Sortland Musikkforening

16:20

Abide with me
Andrew Sisters Medley
Music fromThe Incredibles

Stig Gustafson
E.Kruse Skatrud
Jay Bocook
Dir: Håkon Kristiansen

12

Harstad Janitsjar

16:40

Paraplyene i Cherbourg

Øyvind Westbye
Dir: Asbjørn Abelseth

Korpsene bes møte til oppvarming/stemming i Bøhallen 30 minutter før de skal på scenen. I Bøhallen vil dere bli rettledet til stemmelokalet.
Melbo Musikkforening spiller parkkonsert ved Vinjegården kjøpesenter lørdag kl. 13:30.
Av instrumentgrupper som vil være tilgjengelig på scenen under særkonserten er det kun Pauker B og Ess + slagverk.

Bø Musikkforening ca 1945

Stevneavisen kan lastes ned fra: www.bomusikkforening.no

