Musikkpedagogenes nyhetsbrev

+

Juni｜17

Innhold:

Sommernytt fra

Side 1

Leder

lokalavdelingene

Side 2

En travel vår i

side 2

MPBergen
Side 3

Samarbeidskonsert

Side 4

MPBuskerud feirer
jubileum

Side 5

Sommerfest med
Hurum og blinis

+

Side 7

Kulturnatt

Side 8

Dugnad i MPOslo

Side 9

Minneord

Side10

Aktivitetskalender

Sommerhilsen fra leder i MPNorge
Vekst og fornyelse. Dette er hovedsaker
for MPNorge de neste årene. Hva skal til
for at denne tradisjonsrike foreningen skal
ha livets rett de kommende årene? Det
må bli enda mere attraktivt å være
medlem av foreningen. Vi må kunne tilby
aktiviteter som er relevante, nyttige samt
klare å skape et inspirerende miljø og
bygge gode nettverk for våre
pedagoger. Til høsten starter vi med å
kartlegge hvilke behov og hva som må til
for at flere pedagoger ønsker å bli
medlem hos oss. I august/september vil
det bli sendt ut et spørreskjema til

www.musikkpedagogene.no

lokallagene. Her håper vi på god deltakelse
slik at vi får et godt utgangspunkt til å
arbeide fram en plan og strategi for
fremtiden. Dette spørreskjemaet vil også
være viktig i forhold til strategi seminaret
som vi skal arrangere neste år.
Kom gjerne allerede nå med innspill og
ideer dere måtte brenne inne med. Alle
bidrag mottas med takk!
En riktig god sommer til dere alle sammen!
Hilsen Siv Klippen,
leder i Musikkpedagogene Norge

norge@musikkpedagogene.no
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Musikkpedagogene Hva skjer i lokalavdelingene?

En travel vår i
Musikkpedagogene Bergen

også blåsere, sangere og
strykere i strålende samspill!

Musikkpedagogene Bergen

Etter konserten var det tapas i

avsluttet nylig vårsemesteret

restauranten på Troldhaugen for

med to flotte konserter i

foreningens medlemmer. Her ble

Troldsalen fredag 9. juni.

Siv Klippen takket for sin tid som

Elevene som spilte var meget
godt forberedt og det var
mange høydepunkt! Som vanlig
var det mange pianister på
www.musikkpedagogene.no

begge konsertene, men det var

leder i Bergen. Det var en flott
kveld, og hyggelig å samles like
etter konserten som mange av
lærerne hadde jobbet frem mot.
norge@musikkpedagogene.no
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Fint å oppleve at foreningen er et
viktig møtepunkt for lærere fra de
ulike institusjonene i Bergen, og ikke
minst fint å oppleve at flere av
foreningens eldre medlemmer
fortsatt har et aktivt og glødende
virke! Tidligere i vår har foreningen
hatt to konserter i Nygård kirke, en ny
og fin arena for konserter.
Foreningen har støttet kirken med
flygelinnkjøp, og på denne måten
også fått å benytte kirken og et flott
nytt instrument!
Nå er vi klare for sommerferie alle
sammen- men helt på tampen er
også foreningens medlemmer invitert
til kurvfest hos Siv Høye.
Mvh Karianne Stangenes Søvig,
leder i Musikkpedagogene Bergen

Musikkpedagogene Oslo
arrangerer mesterklasser og
samarbeidskonsert
Lørdag 11. og søndag 12.
november arrangerer MPOslo
mesterklasser og
samarbeidskonsert i Josefines gt
15, ledet av Désirée Paulsen
Bakke og Anne Eline Riisnæs.
Désirée arbeider til daglig ved
Norges musikkhøgskole, Anne
www.musikkpedagogene.no

Eline ved Institutt for
musikkvitenskap, UiO. Begge
har lang erfaring som
utøvende pianister og
pedagoger, kammermusikere
og akkompagnatører. De vil
fordele arbeidsoppgaver seg
imellom utfra repertoaret som
skal presenteres. Nærmere
informasjon om
påmeldingsfrister og
innsending av noter kommer
ved skolestart til høsten.

norge@musikkpedagogene.no
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Musikkpedagogene Buskerud feirer jubileum!
Vi ønsker også vårt nye

Internasjonal konkurranse

Aina Davidsen saxofon

medlem, Monica TomescuRohde, piano, velkommen i
foreningen.

25-28 juni deltok mange
saxofonister og klarinettister fra
Drammen og omegn til

I år feirer vi 101 års jubileum for

Stockholm i Internasjonal

Buskerud Musikklærerforening

konkurranse (SIMC)

sammen med

Konkurransen er delt inn i klasser

“INSPIRASJONSKONKURRANSEN

og er åpen for alle

2017” den 26.november.

instrumentgrupper. Elevene fra

Med dette følger innbydelse til
Hovedstyret i
Musikkpedagogene Norge, + 2

Drammen, Sande, Røyken og
Drammen/Århus fikk fantastiske
reultater.

representanter for hver av

Det var 6 året på rad

foreningene, Oslo, Bergen og

konkurransen arrangeres. Vi

Østfold.

gratulerer Aina Davidsen med 1.

Vi har også innviet Harmonien
AS`s nye oppussede konsertsal.
www.musikkpedagogene.no

Kl E/5 (19-25 år) 1 pris og stipend
Kl C/3 (12-15 år) 2 pris Vegard
Rukke saxofon
Kl C/3 (12-15 år) 3 pris Achilleas
Pavlios klarinett
Kl C/3 (12-15 år) Diploma
Competition Anna Bjaanes
klarinett
Kl B/2 (9-12 år) 2 pris Greta
Stanyte saxofon
Kl A/1 (0-9 år) 2 pris Luna lopez
saxofon.
Mvh for styret i MPBuskerud,
Ingjerd Astrup og Eli-Marie
Davidsen

premien i konkurranse i
Stockholm.
norge@musikkpedagogene.no
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”Han var virkelig
Hurum denne fine
sommerkvelden i

”

Josefines gate

Sommerfest med Hurum og blinis
Den lå der på tallerkenen allerede da vi ankom

virkelig underkastes tilårskommen Margrethe

residensen, den lille pannekaken med kaviar,

Munthe-moral i Josefines gate 15? Det drøyde en

røkelaks, bringebærsyltetøy og rømmedott –

stiv klokketime før veteranene i MP Oslo kunne

lekker og fristende, en riktig utfordring for våre

sette kniv og gaffel i den kulinariske fristelsen.

pent innøvde manerer. Smaksløkene opplevde
den rene vårflom av innledende sekresjoner.
Godt kamuflerte forventninger riktignok, ikke en
finger beveget seg – vi har jo oppdragelse må
vite. ”Bare se, men ikke røre”, ja, det lå lummer
spenning i luften. Var dette en spøk? Eller skulle vi

www.musikkpedagogene.no

Men tiden falt ikke lang. Hva gane og tarmtotter
måtte unnvære av umiddelbar tilfredsstillelse, fikk
hørselsorganer og cerebrum cortex etterbetalt i
form av konkret kunnskap. Et nylig gjenfunnet
manuskript, forfattet av husets urinnvåner –

(forts.)
norge@musikkpedagogene.no
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komponisten Alf Hurum – ble dyktig

Og mmmmm…., jo da, Annas kunster kan

presentert og gjenfortalt for

fortsatt vekke begeistring, hundre år i

sommerkledde musikkpedagoger. Det

ettertid.

dreier seg om et utpreget selvbiografisk
skrift: forfatteren beretter om sin oppvekst i
Homansbyen, om sine første musikalske
erfaringer i Kristiania, Berlin, Paris og St.
Petersburg. Opplevelsesrike og formende
studieår i møte med datidens sentrale
musikkmetropoler og med personligheter
som Martin Knutzen, Max Bruch, Joseph
Joachim og Sergej Prokofiev. Fargerike og
historisk interessante fortellinger, bilder
som glimtvis kaster lys over utviklingen til
en av norsk musikklivs markante skikkelser.
Teksten ble profesjonelt fremført og
levendegjort av skuespiller Haakon Strøm,
for anledningen kunstnerisk assistert av
Tuva Weideborg Hongve (sang) og Sanae

Ingen sommerfest i MPOslo uten ros og
takketaler. Elisabeth Tandberg ble hedret
av Rune Knoff for 75 år og ungdommelig
utseende, Tone Roald fikk overrakt blomst
for layout ex post facto. Knoff ble hedret
av Astrid Haavardsholm (Stiftelsen) og
Otto Graf (MP Norge) for runde år og
overbevisende arbeidsinnsats, og Anne
Eline Riisnes (styret) overrakte jubilanten
en skarpslepen ljå til bekjempelse av
viltvoksende ukrutt. Rosinen i pølsen sto
lederen selv for, i en affektfull tale til
Gianluca Vesce, eiendommens
vaktmester. Selvfølgelig på klingende
italiensk…

Yoshida (klaver) i utvalgte komposisjoner

Kveldens langbord var nydelig dekket til

hentet fra komponistens produksjon.

fest, og bordets fristelser var legio.

Haakon Strøm ga røst til Hurums stemme,

Menyen kan uten videre registreres blant

han var virkelig Hurum denne fine

foreningens aller største gastronomiske

sommerkvelden i Josefines gate.

suksesser. Full honnør til

Nå ble den innledende spenningen
omsider utløst, ”tallerkenmysteriet” fikk en
naturlig og høyst velkommen forklaring.
Ingen tilsiktet spøk, slett ingen utspekulert
terror av gane og indre organer. Det var
nemlig Hurums initiativrike kokke, Anna,
som – under revolusjonen i 1917 – hadde
servert nordmannen blinis, og denne
russiske delikatessen måtte selvfølgelig

vertskapskomiteen. Må det likevel være
tillatt å reservere seg noe for bordets
utvalg av fristende sennep? Ytterst
smakfull, men du verden så kruttsterk –
man grep seg desperat til halsen.
Umiddelbart parert med en solid dose
edel konjakk – og referatets signatur
kunne nok en gang bli.
-Harald Glattre

inngå sentralt i aftenens program.

www.musikkpedagogene.no

norge@musikkpedagogene.no
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Hva skjer i
Musikkpedagogene
Oslo?

Hurumsalen i Musikkpedagogene
Oslos hus, Josefines gate 15

MPO inviterer til Kulturnatt og konsertmaraton
”Alltid Klassisk” arrangeres 15.sep fra kl 19, velkommen!
Musikkpedagogene Oslo byr på
en variert meny av klassisk
musikk. Det blir stykker for piano
solo, sang og klavér, fiolin og
cello. Fra Bach og Mozart til
nyskreven musikk. Hovedvekten
ligger på musikk/sanger fra den

romantiske perioden.
Medvirkende: C. Barratt-Due, EM. Bastrup, T.H. Binderø,
L.Demidova, T. Fimreite, T.
Gunnerud, K. Greve, K. Hernes,
A. Kim, B. Landmark, K. Lunde, I.

Mantcheva, A. Rögnvaldsdottir,
P.R. Sandvik, E. SteenNøkleberg, N. Thorud, E.
Tandberg, T. Træsdal, A.
Zagorinsky.
Gratis inngang.

Medlemstallet øker i
Musikkpedagogene Oslo
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Bilde: Kristin Linnea Backe

www.musikkpedagogene.no

Ida Marie Barsnes
Ingebgjørg Klovholt
Tomas Krakowski
Kristina Socanski
Pietro Iannotti
Anna Valentik

Vi ønsker våre nye medlemmer
hjertelig velkommen til oss!
norge@musikkpedagogene.no
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Dugnad i Musikkpedagogene Oslo 6. mai
Flere av foreningens

Solblendingsgardinen i

poser med kvistflis. Ole og

medlemmer tok veien til

Hurumsalen ble antagelig

Gianluca ble med opp til

Josefines gate 15 etter jobb

vasket for første gang (!), og

mottaket for å lesse av. I

for å delta på årets dugnad

omsider skulle den store

forkant sørget Rune for

fra kl. 16 og utover. I første

kvisthaugen kvernes og

bevertning utendørs – i

rekke skulle vinduer vaskes og

fjernes.

kveldssol og kjølige vindkast.

hagen ryddes. Aktiviteten var
stor både inne og ute, høyt
og lavt, og resultatene ble
raskt synlige.

www.musikkpedagogene.no

Astrid hadde donert en
kvistkvern til MPO, og Karen
ordnet med kassebil, som i
kveldinga var stappfull av

Hagen ble klar til
sommerfesten
TAKK til alle som bidro!
Tekst og foto: Anne Eline Riisnæs

norge@musikkpedagogene.no
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MINNEORD OM

Hurum mht legning og

dagens lys, flere av dem ble

BJØRN G. GJERSTRØM

kunstnerisk profil.

fremført under en

Med sorg har vi mottatt
budskapet om at Bjørn
Gjerstrøm er gått bort, 78 år
gammel. Det tynnes i rekkene
av veteraner blant norske
musikkpedagoger, og for
standen av instrumentallærere
i Norge er hans bortgang et
merkbart tap.

jubileumskonsert i Den Gamle

Bjørn var sønn av
musikkpedagog Elsa Gjerstrøm
og komponisten Gunnar
Gjerstrøm, og ble tidlig fortrolig
med kreative aktiviteter.

Logen 1. juni 2006. Ved siden
av Bækkelund har særlig
bergenspianisten Øyvind Aase
gått i bresjen for å gjøre Bjørn
Gjerstrøms komposisjoner kjent.

Allerede som 12-åring
presenterte han fem
egenkomponerte klaverstykker
i norsk og svensk radio. Hans
ferdigheter på klaveret ble

Bjørn var først og fremst

utviklet hos Waldemar Alme

komponist, og i sin skapende

og Ivar Johnsen, og på

karriere kunne han se tilbake

Musikkonservatoriet hadde

på en omfattende opusliste.

han Trygve Lindeman og

Men ved siden av sin

Conrad Baden som lærere.

hovedgjerning som

Videregående

tonekunstner var han også en

komposisjonsstudier gjennom

garvet klaverpedagog. Han

mange år hos Hallvard

spilte på flere strenger: fra

Johnsen. Etter hvert ble

unge år hadde han hatt

opuslisten fylt opp med større

Bjørn var tidligere ofte å finne i

pianoet som hovedinstrument,

og tyngre arbeider. Mest

Oslo Musikklærerforenings

og han malte, han kunne også

omtale fikk han kanskje for sin

lokaler. Han var beskjeden, lett

svinge penselen. Som kjent har

klaverkonsert, et verk som Kjell

å komme i kontakt med, lett å

Musikkpedagogene Oslo de

Bækkelund urfremførte i 1983

bli venn med.

siste decennier hatt sin

med Oslofilharmonien, for

Musikkpedagogene vil savne

residens i Alf Hurums

anledningen dirigert av Per

en kollega med hans spesielle

barnsdomshjem i Josefines

Dreier. Men også

kombinasjon av erfaringer som

gate 15, og her var Bjørn med

strykekvartetter, sanger og en

komponist og klaverlærer.

sitt valg av uttrykksmidler den

lang rekke klaverstykker så

som kanskje kom nærmest
www.musikkpedagogene.no

-Harald Glattre
norge@musikkpedagogene.no
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Aktivitetskalender høst 2017
21. august

Musikkpedagogenes Hus åpner etter sommeren. Vi ønsker alle våre
pedagoger og leietakere velkommen til høstsemesteret!
Sted: Musikkpedagogenes Hus i Josefines gate 15, Oslo

15.september

Kulturnatt i Hurumsalen:
Konsertmaraton Alltid Klassisk
Sted: Musikkpedagogenes Hus i Josefines gate 15, Oslo

10-12.november

En helg med kurs, masterclass og samarbeidskonsert!
Sted: Musikkpedagogenes Hus i Josefines gate 15, Oslo

3.desember

Adventskonserter
Sted: Musikkpedagogenes Hus i Josefines gate 15, Oslo

8.desember

Musikkpedagogene Oslo inviterer til Julefest
Sted: Musikkpedagogenes Hus i Josefines gate 15, Oslo

God sommer fra alle oss
i Musikkpedagogene!

