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Jubileumskonsert Strinda VGS kl 15.00

VELKOMMEN TIL FEST!
80 år 4. nov 2017
Vi er stolte og glade over å kunne feire
80 år sammen med dere!

En hilsen fra korpslederen i
jubileumsåret
Kjære musikanter og korpsvenner!
For 80 år siden, den 1. november 1937 ble Strindheim Skoles Guttemusikkorps stiftet.
Og så fikk jentene innpass i 1961, etter 24 år! –Ja, for korps er for alle! I korps presterer
vi sammen, uansett alder eller kjønn, og her er det ingen reservebenk.
Den grunnmur som ble bygget for 80 år siden, var så solid, at det fortsatt i dag
eksisterer et livskraftig skolekorps på Strindheim! Dette er jeg takknemlig for, og takken
rettes mot alle musikanter som gjennom disse årene har vært innom
medlemsregisteret vårt og til deres foreldre som har gjort det mulig å drive dette
korpset. Det å drifte et korps er en ren dugnadsinnsats fra foreldrene og det er ikke få
timer som legges ned for å legge forholdene best mulig til rette for at medlemmene
skal ha det bra.
Som gammel korpsmusikant, som korpsmamma, som tidligere styremedlem og nå som
leder blir jeg alltid stolt, og veldig ofte rørt, når korpset spiller. Og jeg ler godt og lar
meg ofte imponere av de mange påfunnene deres når vi har sosiale arrangementer, da
spesielt av innslagene til Strindheimske Talenter. Også er jeg veldig imponert over
kreativiteten når det skal lages sketsjer, kostymer, dans og show. I tillegg er det
fantastisk å se hvor flinke dere er til å ta vare på hverandre og bry dere om hverandre.
Dere er en fantastisk gjeng og jeg gleder meg veldig til jubileumskonsert der det er
dere musikanter som står for flott musikk og et show dere har laget helt selv!
Jeg både tror og håper at det stadig vil komme nye musikanter og foreldre som både
kan og vil bære denne arven videre, til glede for oss alle. For korps er en viktig
fritidsinteresse! Der lærer barn å spille. De lærer ny musikk og får føle samhold og
stolthet. De lærer takt og tone, og ikke minst viser undersøkelser og forskning at
musikk har en helsebringende effekt.
Så hjertelig takk til hver og en av dere som er, og har vært, drivkraften i korpset! Og
ikke minst en stor takk til korpsets dirigenter, Vegard Myhre og Torstein Kubban som gir
masse av seg selv for å skape resultater, interesse, glede og moro for alle medlemmene
våre!
Gratulerer med jubileet!
Vennlig hilsen
Annette Hustad
Styreleder

JUBILEUMSBERETNING
80 år har gått siden Strindheim skole besluttet at skolen skulle ha
et korps! 80 år med stor musikalsk aktivitet – masse musikkglede
og gode vennskap. Oppturer og nedturer og et korps som fortsatt
bidrar aktivt til å fremme musikk og musikkglede i et trygt og godt
sosialt miljø!

Grunnleggelsen
1. november 1937 besluttet «Tilsynet» ved Strindheim skole at de ville opprette
«Strindheim skoles guttemusikkorps». De første årene ble benyttet til å samle inn
penger til instrumenter – både fra bygdas innbyggere og bedrifter. Det viste seg
imidlertid å være vanskelig å få samlet inn nok midler og tilslutt lånte skolebestyrer
H.P. Tønne og kretsformann for skolen Joh. Lillebergen 800 kr hver til korpset!

De første åra, krigen og ny start
Øvingene startet våren 1939 – musikkløytnantene Johs Wist og Lars Mostad ble
ansatt som instruktører til en lønn av 3kr pr time. Antall medlemmer i korpset var
rundt 20 de første årene og kontingenten var på 20 øre uka.
Målet var at Strindheim skole skulle stille med eget korps i skolens flaggtog 1 mai
1940 – av velkjente grunner ble det ikke slik. Øvingene fortsatte imidlertid det første
krigsåret – men i 1941 forbød okkupantene 17.mai feiring og det gikk samtidig
rykter om at instrumenter ville bli beslaglagt. Korpset oppfordret da musikantene til
å oppbevare / gjemme instrumentene sine hjemme og øvingene opphørte.
Etter krigen var instrumentene – naturlig nok – ganske redusert og arbeid måtte
gjøres før de var spillbare. Akkurat når øvingene begynte igjen vet vi ikke nøyaktig –
men i tilsynsprotokollen for skolen er korpsdriften nevnt første gang 13.janauar
1947. Da dannes det også et styre utenom tilsynet – med skolebestyrer H.P.Tønne
som formann, samt lærer Odd Nordstrand (kasserer), fru Grindvold og Egil
Romuldsli.
17.Mai 1948 spiller korpset i flaggtoget

1948

1948

1950-tallet – vekst og velferd
Korpset vokser jevnt til ca 50 medlemmer og interessen øker både blant lærere,
skoleadministrasjon og foreldre. Konst. bestyrer ved skolen Johs. Bull-Hansen er
styreleder de første årene – han blir skolestyrer i 1952, men fortsatt sterkt involvert i
korpset og har hatt stor betydning.
Optimismen var stor og 23.juni 1950 ble det vedtatt også å opprette et jentekorps –
men korpset sliter med å finne nok dirigenter og planen utsettes. 18.november 1953
melder korpset seg inn i Trondheim krets av Norges Musikkorps Forbund – et
medlemskap som har gitt oss mye tilbake! Samme dag opprettes også «Velferdskomiteen» – med Dagrun Meinich-Bachke – også kalt «velferdskomiteens MOR» – hun
tenkte på guttenes velferd døgnet rundt. Komiteen sto for mange slags tilstelninger og
turer i tillegg til å samle inn penger til disse og korpsdriften. Og et resultat er at
korpset begynner sin reisevirksomhet – se lang liste lenger bak!m Meinich-Bachke sto
også for all brodering på korpsets første fane og ga denne som en gave til korpset!
De første uniformene begynner å
bli utdaterte og i oktober 1954
dannes korpsets første uniformskomite – et stort arbeid med å
utvikle og ikke minst samle inn
penger til nye uniformer starter.
Arbeidet krones med hell og 17mai
1955 er det nye uniformer og ny
fane i korpset! Samtidig innføres
ordningen med stjerner og
medaljer.
1959

1960-tallet – jentene kommer
17.Mai 1960 arrangerer korpset for første gang skolegårdsfest – en tradisjon som
fortsatt lever i beste velgående! Høsten 1961 får jentene endelig innpass og 27
jenter tas opp i korpset som nå får navnet Strindheim skoles musikkorps. En av
dagens hedersgjester – Ivar Andresen – dirigerer korpset som nå teller 87
medlemmer (1962).

1967

1970-tallet – bingo og gode
arbeidsforhold
På 70 tallet drev frivillige organisasjoner «Musikkbingo» - korpset deltok
fra 1971 (til år 2000) – og dette ble en hovedinntektskilde i disse åra.
Skolen ble bygd om i 1977 og korpset ble tildelt både et eget korpsrom
og et lagerrom. I 1980 ordnet rektor Arnold Sjøsund i tillegg rom i
«Presteboligen» til uniformskomiteen og julemessekomiteen! Ved
jubileet i 1977 har korpset 75 medlemmer.

1980- tallet – store arrangementer
På 80 tallet arrangerer korpset flere svært store arrangementer som må ha vært
utrolig utfordrende og utrolig artige å lykkes med! 1982: «Trondhæmslåten-82»
en skolekorpsfestival med 3000 deltakere. 1986: teknisk arrangør for NMF’s 40års
jubileum – 36 korps med totalt 1900 musikanter deltok. Overskuddet fra
«Trondhjæmslåten-82» ble såpass
stort at det ble opprettet et fond til
sikkerhet for korpsets framtidige
økonomi: «Gunnar Ingvaldsens
Jubileumsfond for Strindheim skoles
musikkorps av 1982» er fortsatt en
sikkerhet for korpsets økonomi og et
fond hvor korpset kan søke om
midler til spesielle formål. Korpset
tar også en liten musikalsk «vri» i
Leningrad - 1983
1987 og inkluderer 5 lyraer i oppsettet! En annen av dagens hedersgjester er
dirigent på 80-tallet: Terje Rygh.

1990 og 2000-tallet – store show
Under dirigent Tonje Merete Nikoline Smidsrød, som også er her i dag både som
gjest og koreograf – deltar korpset i mange større show/ oppsetninger – og mange
vil nok kalle oss et «showkorps». Noen eksempler: 1997: «Show te 1000». 1998:
«Absolute Strindheim», 2000: «Knudsen og Ludvigsen» - de to siste laget i
samarbeid med skolen og kultur-skolen. I tillegg flere prosjekter med andre skoler:
Brundalen og Charlottenlund: 2006: «Musicalaften» og 2009 «We will rock you».
2007: med Charlottenlund og Småbispan «Koprs e’ lænt». 2010 med Lade og
Ranheim «Korps i takt og utakt».
Korpset har et eget storband på 90-tallet! Korps og skole samarbeider om opplæring
og klassetrinn 1-6 får opplæring i korpsinstrument på skolen. Siste halvdel av 90tallet blir mer og mer av opplæringen flyttet til Kulturskolen og i løpet av høsten 96
har alle i AK og HK undervisning der.
En annen veldig viktig hendelse er at Torstein Kubban blir ansatt i 1993 – han har
siden den gang ledet aspirantene på en engasjerende og musikalsk inspirerende
måte som det står stor respekt av.

2010-tallet – nye utfordringer – nye gleder
Mye endrer seg opp igjennom tidene – gleden ved musikk er imidlertid den samme!
Men ingen tvil om at nordmenns mange nye muligheter, både gjennom et mangfold
av fritidsaktiviteter og teknologi gir organisasjoner som korps utfordringer – og
muligheter. Strindheim skoles musikkorps har valgt å «bli ved sin lest» – vi jobber
videre med musikkglede som målsetting. Alle våre hovedaktiviteter skal ha musikk
og samspill som grunnpillar.
På 2010 tallet bygges det mye på Strindheim og elevtallet på skolen vokser mye –
rekrutteringen til korpset er god – utfordringen er å holde på musikantene når alle
gode tilbud og muligheter konkurrerer om oppmerksomheten.
Korpset fortsetter med de faste store arrangementene i mai – og da med 17.mai
som høydepunkt: morgenmarsj – frokost – skoletog og skolegårdsfest er faste
innslag. Vi spiller også på Skolegårdsfesten på høsten og har konsert med Strindheim
Janitsjar både på våren og i adventstiden. Minst 2 ganger hvert skoleår gjennomføres helgeseminarer – som regel i omlandet til Trondheim. Årlige turer til inn eller
ut-land er også viktige innslag – som både motiverer og gir tydelige mål å øve mot
og glede seg til!

2017 - Jubileumsåret
Jubileumsåret har blitt feiret på forskjellig vis – med kveldens konsert som høydepunkt! I tillegg hadde korpset en fantastisk langtur til Gardasjøen (Italia) på
forsommeren.
Dirigent i jubileumsåret er Vegard Søbstad Myhre – Torstein Kubban har fortsatt en
stødig hånd på aspirantene.
Vi består i dag av 53 medlemmer – 23 i hovedkorpset – 18 i aspirant og 12 i
småband.
Styret består av: Annette Hustad (leder),Runa Hjertø (nestleder), Ingvild Jentoft
Hestvik (kasserer), Katrine Aronsen (aspirantutvalg), Eskild Kvarner (materialforvalter), Patrick Ulrichsen (sekretær) og Kjell Bodvar Sætre (vara) – samt 2
ubesatte plasser.

Veldig mye mer kunne selvsagt ha vært skrevet i en slik beretning – noe ble kanskje feil – noe
viktig kanskje utelatt – kanskje har du innspill eller ideer eller bilder som er flotte å få med til
neste jubileum! Send det til oss – så skal vi forsøke å få det med ved neste anledning!

Våre Uniformer
Korps i Norge – og ellers i verden – bruker uniform når de opptrer. Da viser vi at vi er
en samlet gruppe og gir et flott og stilig uttrykk!

1937 - 1955

1955 - 1967

1967 - 1977

Hvit skjorte, hvit
båtlue med svart
dusk, svart slips og
bukse

Grå-grønn bukse og jakke
med gule striper. Båtlue
med gul dusk.

Røde jakker, grå
skjørt/bukser og en
spesialkonstruert lue

1977 Røde jakker og lue og grå bukser. Hvit bukse med rød stripe som godværsbukse.
Ustabile værforhold gjorde at det ble mye surr med hvilken bukse som skulle brukes
– det ble etter hvert bestemt at i Trondheim er det bare godværsdager ergo hvite
bukser med rød stripe! 

Våre Faner
Først kommer fanen og viser hvem vi er - navn på korpset – ofte stedet/byen man
kommer fra og grunnleggelsesåret.

1955 - 1979

1979 – 1989

Ble gitt i gave og brodert av Dagrun
Meinich-Bachke. Tegnet av Roar
Matheson Bye

Brodert av fru Mobeck

Dagens fane, 1989 –

Og høyt i toppen…

Brodert av Aud Hay
Design: Lars Hol

Har vi en Strindheim S – dagens er designet
og laget av Rolf Kvarner. På gamle bilder
skimtes andre S’er – som vi p.t vet lite om…

Skimter en
dobbelt S - 1959

Bamse – maskoten vår!
Bamse har vært med i mange år og er svært bereist – til bamse å være! Han har også
gjort seg fortjent til så mange medaljer at jakka snart er for liten…. Bamsene har
fulgt korpset «i alle år» – vi har bamser med de tre siste uniformene bevart. Dagens
Bamse var på «pleiehjem» hos Else-Norun Kvarner i 2016 og er «god som ny» i
jubileumsåret!

Gammel-gammel
bamsen
Blir laget ifm signingen av Kong Olav i
1958. Korpset spilte i paraden etter
høytidligheten.

Gammelbamsen

Dagens bamse

Våre medlemmer 4. november 2017
Uten musikere – intet korps! På Jubileumsdagen har vi følgende flotte medlemmer
som gjør en stor innsats både musikalsk og sosialt i korpset – en herlig gjeng!

Hovedkorpset
Fløyte
• Marte Andrea Hustad
• Live Pedersen Krogshus
Klarinett
• Vilde Gulliksen
• Erik Magelsen Høili
• Hedda Aronsen Haarstad
• Tor-Erling Kvarner
• Lene Øy
Kornett
• Sigurd Fjell Hassel
• Elise Hestvik
• Ingrid Hjelm-Hansen
• Torstein Solberg
Saxofon
• Einar Mæland Jensen
• Kari Eline Drange Sætre
• Gunnhild Hassel Pedersen
Slagverk
• Håkon Aronsen Haarstad
• Tella Sofie Lervik Pedersen
• Erlend Thalberg
Tenorhorn
• Sverre Øksnes Havdal
Trombone
• Håkon Alrek-Gjønnes
• Andreas Jordal-Ulrichsen
• Håkon Nordstrand
Waldhorn
• Elin Alrek-Gjønnes
• Ingeborg Mæland Jensen

Aspirantkorpset
Fløyte
• Agnes Jordal-Ulrichsen
Klarinett
• Thale Berg-Jørgensen
• Rasmus Juhani Eriksen-Kari

Kornett
• Mali Bjørneset
• Ida Gulliksen
• Sanna Hauso Hjertø
• Martin Elias Hustad
• Elida Nakken
• Daniel Sefting
• Tora Skjefstad
• Rasmus Tandstad
Saxofon
• Edvard Hestvik
Slagverk
• Edvard Nakken
• Brage Wigtil
Tenorhorn
• Rayan Fahmi
Waldhorn
• Sivert Pedersen Krogshus
• Fatima Sadeka
• Batol Sadeka

Småband
Klarinett
• Helene Engjom
• Eira Østbu Hegdal
• Antonio Semini
Kornett
• Julie Løveng
• Andreas Meland
Slagverk
• Anne Viola Formo
• Emil Granheim
Tenorhorn
• Iben Louise Sehm-Larsen
Trombone
• Sindre Alrek-Gjønnes
• Olaf Juga
Waldhorn
• Sofie Askeland
• Ellen Jordal-Ulrichsen

Dirigenter og ledere i Strindheim skoles
musikkorps
Å drive et korps «gjør seg ikke sjøl» - dirigent og ledere er viktige personer for
korpsets framgang og trivsel. I tillegg er det mange-mange andre personer som har
gjort og gjør en stor innsats for skolekorpset. Under nevner vi dirigenter og ledere –
men som sagt korpset skylder mange, mange flere en stor takk gjennom tidene!

Dirigenter

Ledere

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1937 – 51: Johannes Wist
1951 – 52: Ragnvald Grand
1952 – 61: Agnar Spjøtvold
1961 – 62: Oddmund
Møllegård
1962 -81: Ivar Andresen
(71-72: vikar Kjell Evenshaug)
1981 – 82: Reidar Bye
1982 – 92: Terje Rygh
1993 – 94: Håvard Fossum
1994 – 96: Kai Gustavsen
H1996: Morten Seipajarvi
1997 – 02: Terje Rygh
1998 – 13: Tonje Merete
Nikoline Smidsrød
2013 – 16: Erlend Eide
2016 - : Vegard Søbstad Myhre

Aspirantkorps leder:
• 1993 - : Torstein Kubban

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1937 – 1947 Skoletilsynet er
korpsets styre – ledere er
vekselvis skolebestyrerne:
• H.P. Tønne
• Johs. Bull-Hansen
1948 – 57: Bjarne Haanæs
1958 – 60: Knut Benjaminsen
1961 – 63: Rolf Kvarner
1964 – 65: Rolf Brechan
1966 – 67: Kristian Strøm
1968 – 74: Torbjørn Dahl
1975: Knut Farsund
1976 – 77: Herbert Asg. Bjærum
1977 – 80: Arne Guttormsen
1980 – 82: Olav Smidsrød
1982 – 85: Marianne Kjølås
1985: Tore Kroppan
1985 – 86: Bodil Pettersen
1986 – 91: Ole Ragnar Thanem
1991 – 93: Elin Wirum
1993 - 97: Petter Wiig
1997 – +/- 02: Lise Munkeby
+/- 02 – 2005: Ida Munkeby
2006 – 09: Terje Svarstad
2010 – 14: Lars Fuglevåg
2015 – 16: Roar Bye
2017 - : Annette Hustad

Korpsturer
Å reise på korpstur er en kjempekjekk del av korpslivet. Da får vi et stort mål å jobbe
mot – på turen har vi konserter og opptredener – vi har det artig i lag og blir godt
kjent både med korpsvenner, foreldre og andre korps. Strindheim skoles musikkorps
har vært på et utall turer – listen under er ikke mindre enn imponerende og
misunnelsesverdig!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1953: Bodø
1956: Landsstevne Skien
1957: Oppdal-Sunndalsøra-Surnadal
1958: Landsstevne Trondeheim
1959: Røros
1960: Danmark – Odense
1961: Landsstevne Bodø
Strindafestivalen v/Nidarvoll skole
1962: Kretsstevne i Egge
Strindafestivalen v/Strindheim skole
1963: Kretsstevne på Dokka
1964: Landsstevne i Oslo
1965: Hamar
1966: Kristiandsund-Grip
1967: Harstad: Festspillene i NordNorge (SSM med egen konsertavdeling)
1968: Sverige - Østersund
Gjenvisitt av Seljestad skolekorps,
Harstad
1969: Steinkjer
1970: Vest-Tyskland – Hamburg /
Lübeck
1971: Kristiandsund – Hitra
1972: Danmark – København
1973: Lillehammer
1974: Sverige – Østersund
1975: Hamar
1976: Tynset – Tolga
1977: Nederland – Arnhem
1978: Sandane
1979: Kristiandsund – Grip
1980: Sandane
1980: Finland – Helsingfors
1981: Verdal
1982: Hitra – Kvenvær
1983: Sovjetunionen – Leningrad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1984: Stavern
1985: Hamar – Janitsjarfestivalen
1986: Sverige – Østersund, byens
200 års jubileum
1987: Nederland – Arnhem
1988: Ålesund
1989: Gjøvik
1990: Østerrike
1991: Sverige – Østersund
1992: Skogn
1993: Danmark
1994: Horten
1995: Skatval
1996: England
1997: Korpset arrangerte «Musikk te
1000»
1998: Overhalla
1999: Danmark – Bornholm
2000: Sverige – Østersund
2001: Verdal
2002: Skottland – Edinburgh
2003: Steinkjer
2004: Kragerø
2005: Ungarn – Budapest
2006: Verdal
2007: Gjøvik
2008: Danmark – Køge
2009: Bjugn
2010: Lillehammer
2011: England – Scarborough
2012: Oppdal
2013: Åndalsnes
2014: Landsfestivalen i Trondheim
2015: Polen – Krakow
2016: Tynset
2017: Italia - Gardasjøen

Program for festkvelden
Konferansier:
Dirigenter:
Hovedkorpset:
Aspirantkorpset
og Småband:
Strindheim Janitsjar:
Koreograf:

Ingrid Hjelm-Hansen
Vegard Søbstad Myhre
Torstein Kubban
Espen Andersen
Tonje M. N. Smidsrød

_________________________________________
1. SSM – HK; Front and Center
•

Pat Lee

2. Strindheim Janitsjar – musikalsk gavepakke
• Åpnes under konserten!
3. SSM – AK + dansere fra HK; Samba
•

Ukjent – Arr: Torstein Kubban

4. SSM – AK; Love me tender
•

Elvis Presley og Vera Matson

5. SSM – HK; Sjørøverne kommer
•

Terje Formoe – Arr: Bjørn Morten Kjærnes

6. SSM – HK; Bruremarsj fra Lødingen
•

Trad – Arr: Idar Torskangerpoll

7. SSM – HK; I Scream You Scream
•

Howard Johnson, Billy Moll, Robert King – Arr: Idar
Torskangerpoll

----------------- PAUSE ----------------Kaffe, kaker og saft – kjøp gjerne lodd i vårt konsert-lotteri 

9. SSM – AK – dans av Småband; Historien om de tre små fisk
•

Saxie Dowel – Arr: Torstein Kubban

10. SSM – HK; Children of Sanchez
•

Chuck Mangione – Arr: John Higgins (mod: Erlend Eide)

11. SSM – HK; Olsenbanden
•

Bernt Fabricius-Bjerre – Arr: Frode Thingnæs

12. SSM – HK; Det går likar no
•
•

Frode Vikan – Arr: Bjørn Morten Kjærnes
Allsang på refrenget:

13. SSM – HK; Trompetekspressen
•

Ernst Hoffmann

14. SSM – HK; Can you feel the love tonight
•

Elton John – Arr: Bjørn Morten Kjærnes

15. SSM – HK; Klarinettpolka
•

Trad – Arr: Idar Torskangerpoll

16. SSM – Minimusikere; Det var en gang
•

Trond Viggo Torgersen – Arr: Torstein Kubban

17. SSM – ALLE; Star Wars
•

John Williams – Arr: Carl Strommen

Hilsen på festdagen!
På en 80 års dag er det mange som ønsker å gratulere – her kommer
hilsninger fra noen viktige personer og organisasjoner:

Fra dirigenten – Vegard Søbstad Myhre
Kjære alle musikanter m/familie. Gratulerer så mye med 80 års
dagen :).
Jeg nærmer meg snart 2 år som «sjefen» foran korpset. Og det
har til nå vært mye variert. Jeg husker godt starten, kom inn ca.
8 uker før 17. mai og ble kastet ut i det. Jeg synes vi greide oss
bra og vi fikk trommet sammen det meste bokstavelig talt.
Årets sommer kom fort og en fantastisk korpstur til Italia – siste
tur for de eldste – første for meg.
Jeg jobbet hardt for å få korpset over i en annen retning og begynte å jobbe litt
annerledes enn tidligere. "Alle skal med, og vi trenger ingen støttespillere for å bli
best» synes jeg er en fin setning. Jeg må innrømme at det kom en liten tåre i 35 grader,
når vi leverte en fantastisk konsert på torget i Verona. Det var akkurat der og da vi var
Strindheim!!
Fra i høst ble vi et ungt korps. Det er som å starte nesten på nytt, men vi har også
kommet i gang med en langsiktig plan. En plan om å løfte korpset flere hakk de neste
årene, og jeg synes vi er godt i gang.
Vi har på jubileumskonserten valgt ut både lette og krevende stykker slik at alle skal
føle litt på mestringsfølelsen. Det er viktig. I tillegg er det viktig at vi hele tiden har
troen på dette.

Jeg ser veldig lyst på fremtiden og gleder meg til fortsettelsen. Vi skal jobbe hardt,
men det blir belønning. Vi må ha med de «morsomme sangene» som ungene sier,
samt et par marsjer som alltid bør være med oss, ingen uenighet der :) Innen et par
år har vi forhåpentlig vokst enda mer, og vi er litt eldre alle sammen. Jeg tror om
ikke lenge så vil Strindheim være tilbake der vi hører hjemme. Et stort og flott korps
som bemerker seg i både Trondheim og på våre turer i inn- og utland.
Jeg takker så mye for tålmodighet og innsats dere foreldre også gjør :)
I tillegg takk til alle musikanter som står på!!
Dette blir bra!
Vegard
Dirigent Hovedkorps

1000 takk til støttespillere som har bidratt med loddpremier!
Trondheim kino

Vitensenteret i
Trondheim

IKEA

Prix Persaunet

Esso Bromstad

(i tillegg har flere av
annonsørene våre også
bidratt med premier!)

Fra leder i Komiteen for Kultur, Idrett,
og Friluftsliv – Trondheim kommune:
Svein Otto Nilsen
Jeg vil som Komiteleder for Kultur, Idrett og Friluftsliv
gratulere Strindheim Skoles Musikkorps med de 80 år.
November 1937 ble Strindheim Skoles Guttemusikkorps stiftet etter initiativ fra
skolestyrer H.P. Tønne. Selv om det var 36 år etter at Norges eldste skolekorps
Møllegata ble stiftet og 28 år etter storebror Bispehaugen så var det sikkert tøft å
starte opp i de harde 30-åra. Man måtte ta opp lån fra Strindens Sparebank for å
anskaffe 20 instrumenter.
Det var sikkert ikke lett å drifte et korps før krigen og det er også 80 år senere
fremdeles mye dugnadsinnsats som kreves for å drifte et så stort korps som
Strindheim har blitt. I dag er det svært mange aktive (både jenter og gutter) i
Strindheim Skoles Musikkorps som viser at korpset har blitt voksent. Korpset har
deltatt på stevner og reiser i en rekke Europeiske land som viser at dere er
skikkelig bereist.
Fremtiden ser lys ut for korpset og vi håper at også politikerne både lokalt og
sentralt bevilger enda mer til korpsvirksomhet. Det er ingen tvil om at korpsene
trenger enda mere støtte enn de får i dag.
Til lykke med jubileet og lykke til med de kommende 80 år.
Svein Otto Nilsen
Komiteleder for KIF-komiteen

Fra dirigent for aspirantkorpset og
småband: Torstein Kubban

Det er veldig artig å kunne feire 80-års jubileum for korpset!
Korps er for mange barn den første muligheten til å lære å spille et instrument og
å få spille sammen med andre. Det legges ned en uvurderlig innsats av foreldrene
for å få alt til å fungere. Jeg vil derfor spesielt gratulere musikere og foreldrene!
Jeg har hatt gleden å være tilknyttet korpset i mange år, og for meg er det fint å
kunne møte barn av tidligere medlemmer som jeg møtte i aspirantkorpset for
mange år siden!
Korpset er en viktig del av nærmiljøet på Strindheim. Ikke minst fordi vi ikke har
noen reservebenk. I korpset kan alle være med og bidra positivt ut fra sine
forutsetninger. Dette er viktig for meg.
Strindheimområdet har mange gode fritidstilbud til barna, teater, sirkus, idrett,
kor med mer. Mitt ønske for framtida er at alle disse positive aktørene klarer å
samarbeide enda bedre for barnas beste. Det burde være slik at ikke barn må
velge tidlig om de skal drive med eksempelvis musikk eller idrett. Vi har litt å gå på
for å unngå unødige kollisjoner i øvetidspunkt i de forskjellige aldersgruppene.
Jeg vil med dette få ønske korpset på Strindheim det aller beste i årene som
kommer.

Om du leser dette og har lyst til å spille, ta kontakt da vel.
D e arti, sjø!
Hilsen
Torstein

Din elektriker tel: 73841260

Fra rektor Strindheim skole:
Lars Petter Eggesbø

Kjære Strindheim skoles Musikkorps
Gratulerer med 80-års-jubileet
Strindheim skoles Musikkorps. Det er så fint at en må bare smake litt ekstra på
navnet. Det er akkurat det skolekorpset som hører til på Strindheim skole som
fyller 80 år. En sprek og livskraftig 80-åring. Vi på skolen setter utrolig stor pris på
å ha et skolekorps som hører til hos oss, og som bærer vårt navn. Et korps som er
en del av vårt nærmiljø. Strindheim skolekorps er lyden av 17-mai, og det er
lyden av skolegårdsfest og en og annen rekrutteringskonsert. Det er til og med
lyden av en litt sliten ettermiddag, der nye rekrutter jobber hardt med å finne de
rette tonene og den fine flyten.
Det er en fin ting dette at hver enkelt lærer seg å mestre sitt eget instrument, og
at en ved å spille sammen skaper en noe som er mye større enn det den enkelte
kan klare alene. Det handler om solospill og samspill, men det handler også om
selvstendighet og tilhørighet. Vi hyller rausheten, og den formen for
medborgerskap, som uttrykker seg gjennom korpsbevegelsen, når en bidrar blant
annet til å gjøre nasjonaldagen vår til en festdag. Frivilligheten.
Vi takker korpsmødrene og korpsfedrene, som med alle timene de har lagt ned
bidrar til å holde hjulene i gang.

Strindheim skole gratulerer med jubileet!
Vi setter stor pris på dere!
Strindheim skole, oktober 2017
Lars Petter Eggesbø
rektor

«Ny» dirigenten vår
Vegard Søbstad Myhre
Vinteren 2016 fikk vi en ny dirigent – en «ungdom» på 26 år den gang
som fikk sin debut som dirigent for et hovedkorpset. Vi inviterte han
til en kaffe og masse sjokolade på Nidar
(undertegnede jobber jo der…) for å bli litt bedre kjent

Starten
Det hele startet i 1989 – og oppveksten var på Tyholt hvor Vegard
fortsatt bor - ei gate eller to unna barndoms-hjemmet. Vegard gikk
på Berg barneskole og startet i Berg og Singsaker skolekorps i 1997 –
første året de to skolekorpsene var samlet til ett. Dirigent var Stein
Jacobsen som hele veien har vært spillelærer og mentor for Vegard i
nå 19 år og som også i dag er dirigentveileder og inspirator når han
trenger råd i Strindheim! Vegard startet med tenorhorn og senere
baryton – og ble etter hvert den eneste gutten på sitt klassetrinn.
Han spilte også fotball på Freidig og han var med å vinne Scandiacup
både som 14- og 16-åring! Et høydepunkt fra alle årene i skolekorpset
var en tur til Paris og Disney World hvor korpset marsjerte og spilte seg prikkfritt
gjennom eventyrlandet! Et viktig «side»poeng i Vegard-historien – på alle seminarer
osv i Berg&Singsaker ble det servert taco! ;-)

Russ og Gardist
Heimdal VGS musikklinja er neste stopp og da er det
musikken som tar tida til Vegard og fotball-skoa legges
etterhvert på hylla. Kompisgjengen danner et lite
orkester de kaller Sinco – som tar litt småoppdrag her
og der, men mest bare er til for gledens skyld! Vegard
spiller også som vikar i diverse korps og er fast i
Nordland Kretskorps. Kallenavnet «Klapser’n» på
russelua - stammer fra en «bom» på en skoletur i
Tsjekkia… Vegard trodde han «klapset» til ei søt jente
han hadde et godt øye til i klassen – men fikk sinte
tsjekkiske gloser til svar fra ei sur jente (dog med
samme jakke og hårfarge som den «utkårede») og
masse latter fra kompisene – og dermed «satt»
kallenavnet….

Etter videregående kommer Vegard inn i H.M. Kongens Gardes musikk-tropp hvor
han spiller euphonium og basstrompet. Etter hvert blir han korporal og dermed
leder for en musikktropp på 90 soldater hver 8. uke. Det mest spesielle minne fra
tjenesten var en reise til USA i 2009 - det var glovarmt i svarte ullunifomer
(35gr C +/-) og når trommevirvlen skulle starte konserten var det merkelig stille… hele trommerekka hadde besvimt av heten!.... I tillegg til masse musikk og
artigheter i garden fikk Vegard også tid til å ta sertifikat for tunge kjøretøy!

Student, sjåfør, leder og dirigent
Etter tiden i Garden bruker Vegard sitt nye sertifikat som sjåfør for Thermomax,
mens han tenker over veien videre. I forkant av et 50-års lag til mora til en
kompis gjenoppstår SINCO ORCHESTRA og nå blir det mer proft. De teller i dag ca
10 musikere og har mange spilleoppdrag. Etter et par år som sjåfør starter
Vegard på HiNT og tar en bachelor i musikk og pedagogikk. Men istedenfor å
velge musikk som heltidsjobb går Vegard tilbake til Thermomax. Denne gangen i
ledelsen som driftssjef – og etterhvert begynner han jo også hos oss i SSM! 
Han er veldig glad for studiene og finner stor anvendelse av dem – hos
Thermomax er det pedagogikken som anvendes – i SSM er det både pedagogikk
og musikk og i SINCO er det musikk i «alle kanaler» 

TACO
Etter sommerens mange oppslag med Vegard og hans bilnummerskilt «TACO» i
mange norske og skandinaviske aviser måtte vi grave litt i hva som lå bak . At
han liker Taco er ingen hemmelighet og som tidligere sagt… - korpset la
grunnlaget… - en fredag uten taco er ingen fredag… Samboeren har tidvis andre
tanker så det hender at det er to fredags-middager i heimen!... Så når TV2’s
program Brom etterlyste folk som hadde søkt om spesielle bilskilt fikk kompisene
Vegard til å sende inn taco – det syntes de passa bra! Og når han fikk skiltet tok
det helt av – Adressa, VG, Dagbladet, NRK og mange andre medier fortalt om
taco-dirigenten – jammen bra at også SSM serverer taco på seminarer!

Strindheim
Fra «jorde» til «knutepunkt»
Som vi har skrevet om i intervjuet med Gerd Svarstad – enormt mye
har skjedd på Strindheim de siste 70 åra! Her er 4 bilder som kan
studeres nærmere på Nidars Godterimuseum (bakom
Fabrikkutsalget)

1936

1955

1969

1994

Gerd Svarstad – en del av SSM i mer enn 60 år!
Vi møter Gerd hjemme i Solvollveien der hun bor sammen med sin
mann Lasse. Gerd og broren Tore flyttet ut på bondelandet – dvs
Strindheim i Strinda kommune - i 1952 sammen med far og mor
Kvarner – da er Gerd 1 år, så hun må kunne kalles ei ekte
Strindheims-jente. Strindheim var den gang så langt ut på landet at
man knapt fikk besøk av gamle venner.

Strindheim på 50 tallet
Som sagt - skikkelig ute på «bondelandet» – men det bygges da også. Mange
boligområder dukker opp etter krigen; Strindheim hageby, mye bygges rundt
Reitgjerdet, Rønningsveien og deler av Charlottenlund som hører til Strindheim
skole. Skolekretsen er større enn nå, og det er flere parallellklasser på skolen.
Internett og smart-telefoner er totalt ukjent og fritidsaktiviteter er det langt mindre
av enn i våre dager. Skøyter og fotball er en del gutter med på – i tillegg noe utendørs
håndball, men for jentene er det færre aktiviteter. Det finnes noen små butikker her
og der – men man må stort sett til byen for å handle andre ting enn mat. Dog finnes
det en kiosk ved skolen – «skolekiosken», men dit får ingen elever lov til å gå (men
ifm korpsøvelser….). På andre siden av veien har Nidar akkurat bygd en fabrikk – på
nedsiden er det stort sett jorder. Mange av bøndene har kuer og det vanlig å se
beitekyr både «her og der».

Starten i korpset
Men skolen har et korps! – Det er drømmen for veldig mange! Så mange at man må
igjennom tester – for eksempel prøvesynge for dirigenten – før man får begynne.
Mange tårer er felt på Strindheim fordi man ikke kom igjennom den testen! Broren –
Tore – begynner i korpset i 57 og det snakkes om at jenter også skal få begynne, men
det drøyer… I 1961 – mens faren Rolf er formann i korpset – slipper endelig jentene
til. 28 jenter fra årskullene 50-51-52 kommer igjennom opptakstestene hos Ivar
Andresen og blir en del av korpset. Det var en stor opplevelse minnes Gerd! Gerd
spiller først klarinett og deretter altsax. Korpset var også den gang ute på årlige reiser
og Gerd husker sin første korpstur uten mor og far. Den gikk til Dokka i 1963 – Gerd
var 12 og var som alle jentene i korpset – snill jente, gutta derimot – som jo var
«garva» i korpslivet fant visst på litt av hvert… Året etter var det landsstevne i Oslo –
et av de største noensinne – og Gerd kan
skryte av at hun er den eneste i familien
Svarstad som har spilt på Ullevål! En annen
tur Gerd minnes godt er turen til Festspillene
i Harstad i 1967. Strindheim hadde egen
konsert i byens nye og store festsal – det hele
ble tatt opp for radio og sendt i Barnetimen –
et program som alle hørte på den gang! I
Fra jubileet i 1967 – Gerd ytterst på andre
løpet av gymnastiden slutter Gerd i korpset – rekke. Ivar Andresen er dirigentmen det blir bare en pause!

Neste fase
Gerd møter etter hvert Lasse og de får to gutter – Terje og Morten. Terje
begynner i korpset i 1977 og etter hvert Morten. Både Gerd og Lasse blir ganske
så raskt engasjert i diverse komiteer. Lasse starter i veferdskomiteen – Gerd i
uniformskomiteen. Nye uniformer er under planlegging (dvs de vi har i dag) og
disse blir målsydd til hver enkelt musikant på Charlottenlund Yrkesskole! Gerd er
– mer eller mindre – engasjert i korpslivet helt til Morten begynner i Garden i 91.
Blant annet er hun sekretær i styret i 7 år.

Leningrad 1983
Gjennom alle disse årene har det vært mange høydepunkter – både som foreldre
og som «driftere» av korpset. Dog skiller turen til Leningrad i 1983 seg ut som
helt spesiell. Tenke seg til – organisere en korpstur til Sovjetunionen fra
Strindheim. Lederen den gang – Marianne Kjølås – var primus motor og det var
utrolig mange detaljer og oppgaver utover det vanlige turarbeidet som skulle på
plass. Visum, angst for å ta med ulovlige ting (vestlige bøker for eksempel) og
noe så «sært» som toalettpapir måtte med på turen. Tre busser kjørte østover –
båt fra Sundsvall, en streng grensekontroll (bussene måtte opp på ramper for å
sjekkes) og plutselig var «klokka» stilt 50år tilbake i tid. For en opplevelse – de
hadde flotte norsktalende guider som viste dem rundt – det var konserter i
parker og på skoler. Og bitte-litte-granne svartebørshandel.. – dollar og rubler
bytta hender under servietter og noen russere fikk seg nye joggesko – vodka
fantes det den gang og... Underveis ble det behov for å kopiere noen noter – da
måtte man bestille «kopitid» på det lokale biblioteket… tok noen dager før
notene var på plass!

Det «ruller på»
Men Gerd sin forbindelse med Skolekorpset gir seg ikke når yngstemann slutter
og starter i Garden. Etter hvert kommer det barnebarn som starter i korpset og
sønnen Terje har vært både gruppelærer, formann og «masse anna» i korpset. I
dag er nevø Eskild Kvarner med i styret og grandnevø Tor-Erling i Hovedkorpset
spiller klarinett – akkurat som Gerd! En skikkelig SSM-musiker-familie i 4
generasjoner!

Gerd og Lasse. Bildet Gerd holder viser Terje
(trommer) og Morten (klarinett).

Uten god nyrekruttering - intet korps.
Intervju med korpsets framtid!
Vi har snakket med noen av musikerne i aspirantkorpset for å høre
hvordan de ser på korpslivet. På en av de siste øvelsene før den store
jubileumskonserten er det mange som er ivrige når vi spør om noen
har lyst til å bli intervjuet.
Sanna, Elida, Tora, Agnes, Ida og Mali har mye på hjertet både når det gjelder korps og ellers i grunnen det meste. “Journalisten” noterer for harde livet!
Hvor lenge har dere spilt i korpset? Alle har vært med i omtrent ett år. Det er litt
uenighet i gruppa, for noen mener at det må jo være mye lenger, ihvertfall 1,5 år!
Hele gjengen er 9 år, bortsett fra ei - som allerede har rukket å bli 10 år.
Hva er det som er bra med korps?
Det viser seg at det er veldig mye som er bra!
Seminarer og konserter kommer langt opp på lista, og er det lagt inn en overnatting
er det aller best! -For da kan vi være mest mulig sammen med alle de andre i
korpset, vi kan spille mye - sammen med andre - og da blir vi flinkere! Det nikkes i
gruppa, alle er enig. Hvis vi kunne velge ville vi gjerne ha mer seminar med
overnatting.
Flere synes også som Vegard dirigent, at når man skal kose seg, så blir det vanskelig
å styre utenom Taco! Og selvfølgelig godteri.

Når vi spør hva som er favorittinstrumentet er det kanskje ikke så overraskende at
alle har sitt eget instrument som favoritt - og gjerne en av de store i hovedkorpset
som spiller samme instrument som noen de ser litt opp til.

Sanna, Agnes, Tora, Mali (bak), Elida og Ida

JUBILEUMSTUR til Italia / Gardasjøen 2017
Jubileumstur 20-25 juni 2017. Korpsfestival ved Gardasjøen
Siden det var jubileumsår i år syntes vi det kunne passe å slå litt på
stortromma med en skikkelig jubileumstur. Så da gikk turen til Italia,
Gardasjøen og korpsfestivalen «Music from the north».
Det var 79 personer med stort og smått som var på tur. I tillegg til musikantene var det
med foreldre, søsken, besteforeldre og en kjæreste.
Poiano Resort, der vi bodde, ligger i en åsside i Garda, omgitt av grøntområder, og
tilbyr et 50 meter langt basseng som ble flittig brukt under oppholdet. Vi fikk også
prøvd vannet i Gardasjøen.
Avreise var så tidlig som klokka 04:00 fra Strindheim skole. Heldigvis hadde alle husket
å stille vekkeruret så ingen manglet ved avreise. Vi var også så heldige at vi fikk låne
spillerbussen til Rosenborg på turen til Værnes, det var ganske tøft å få kjøre den!
På korpstur må det selvfølgelig spilles, og vi hadde spilleoppdrag både i Garda by og
ikke minst i Verona, der vi marsjerte gjennom gatene i gamlebyen og avsluttet med
konsert på torget og en liten tur innom det romerske amfiteatret Arena de Verona. Det
er varmt i Italia i juni! Men med en del vannbæring og godt humør - samt
sommerskjorte så gjennomførte vi med stil!
I nærheten av Garda ligger fornøyelsesparken Gardaland. Vi dro dit i flokk og følge og
det ble kjørt alle slags berg og dalbaner fra morgen til kveld. Italia er jo som kjent
pizzaen og pastaens hjemland, så menyen inneholdt en god del av begge deler! Og
selvfølgelig italiensk is!
På korpstur er det ofte også andre korps - vi ble spesielt godt kjent med Hallingby
skolekorps og Farnes skules musikkorps fra Årdal. Det ble også avholdt bassengfest,
handleturer ble arrangert, pokerlag spilt, i det hele tatt var det mange inntrykk og
opplevelser å fordøye. Reiselederne syntes det virker som at musikanter og foreldre,
besteforeldre og søsken koste seg på tur.

Sitat; «Det var en episk tur!»
Poiano, Gardasjøen 2017

Hele gjengen samla 

Til ALLE som bidrar til at vi fortsatt har en aktiv 80 åring på Strindheim
Skole! Et skolekorps som skaper stolthet og glede – både blant
musikanter og Strindheims befolkning!
TUSEN TAKK til våre flotte musikanter og deres foreldre – uten dere intet
korps! Tusen takk også for svært viktige bidrag og godt samarbeid med
Strindheim skole, Trondheim kommunale kulturskole, alle korpsene i
nærområdet og Strindheim Janitsjar spesielt.
TUSEN TAKK også til alle våre sponsorer – de støtter oss vi støtter dem!

Verona sommeren 2017

GRASROTANDELEN

FLASKEPANT

Orgnr: 976940091

Legg pantelappen i
korps- «boksen» hos
Prix Persaunet

ANNET
Støtt våre salgsdugnader
og aktiviteter – gaver er
også svært velkomne!
• Toalettpapir
• Lodd
• VIPPS: 15167
• Bank: 4200.59.87916
• 17. mai og konserter!

