Velkommen til konsert med Sogn og Fjordane Symfoniorkester
Det er med stor glede og stolthet vi kan presentere årets program «Musikk fra de store musicalene». Etter å ha
fått vanen med solister fra øverste hylle med Arve Tellefsen i 2013 og Alexander Rybak i 2014 er det stor stas å
fortsette i dette sporet, men nå med solister dypt rotfestet i Sogn og Fjordane. Sangmiljøet i Sogndal ved og
rundt distriktsmusiker Bjørn Gisle Seter er kjernen i årets produksjon. De to korene Sogndal Songlag og
Ungdomskoret Røyst er begge ledet av Bjørn Gisle. Mange av solistene er dagens eller tidligere medlemmer av
Røyst. I år er det også en glede å introdusere et nytt samarbeid som vi også håper kan fortsette videre.
Kulturskolerådets fordypningstilbud «lørdagsskolen» har gitt oss 5 unge musikere som vi skal få se i forskjellige
sammenhenger på konserten. Og selvfølgelig skal vi også vise frem våre «Unge strykere» som er nyklekte,
kommende medlemmer som får vise seg frem sammen med resten av orkesteret på to av numrene. Sist, men
langt fra minst vil vi ønske aftenens dirigent og konferansier hjertelig velkommen. Michael Pavelich fra
Nordfjordeid er fylkets egen dirigent og har de 15 årene han har bodd her satt spor etter seg både som sanger
og dirigent, men ikke minst som en sann entertainer. Bare hør selv! Vi ønsker alle våre trofaste publikummere
god fornøyelse på konserten og måtte håret på ryggen reise seg i takt med klumpen i halsen av det dere får se
og høre i kveld. Vi skal i alle fall gjøre vårt for at det skal skje.
Med musikalsk hilsen
Arne Hammer 
 Styreleder SOFORK

Sogn og Fjordane Symfoniorkester
SOFORK ble startet opp igjen etter en del års pause i
2003. Har ett prosjekt pr år med en øvingshelg og en
konserthelg. I 2015 består orkesteret av 71 musikere og
det er det største vi har hatt noen gang. Medlemmene er
distriktsmusikere, freelancere, amatører, studenter og
skoleelver fra hele fylket. Også utflyttede Sogn og
Fjordinger er med.

Dirigent Michael Pavelich
Født og oppvokst i Flint, Michigan, USA og er utdannet
sanger og dirigent fra The University of Michigan. En av
initiativtagerne og nå kunstnerisk leder for Opera
Nordfjord. Nå en mye brukt orkesterdirigent, kordirigent
og sanger.

Distriktsmusiker Bjørn Gisle Seter
Opprinnelig fra Odda, men bor nå i Jølster. Arbeidet som
distriktsmusiker i Sogndal siden 2004 og har en sentral
rolle i sang og kormiljøet i Sogn og Fjordane, både som
sanger, dirigent og pedagog. Holder jevnlig konserter
både som sanger og dirigent.

Helga Farestveit
Studerer klassisk sang ved Musikkonservatoriet i Agder.
Kommer fra Sogndal og har siden hun var 15 år tatt timer
hos Bjørn Gisle og vært en del av Ungdomskoret Røyst.
Etter et år på vokallinjen på Follo Folkehøgskole
bestemte Helga seg for å satse på musikken som
levevei.

Einar Bolstad
Einar Bolstad er fra Luster og har vært tilknyttet miljøet i
Sogndal i en årrekke. Han har tross sine 20 år allerede
rukket å synge sammen med Carola, Tone Damli, Sigrid
Moldestad, Olav Stedje og ikke minst Bergen
Filharmoniske orkester. Har hold egne konserter som har
trukket fulle hus i Sogndal.

Jonas Nyløy Navarsete
Sanger som er godt kjent i musikkmiljøet i Sogndal. Har
medvirket på et stort antall arrangementer og har bl.a.
vært solist i Jesus Christ Superstar. Har også en meget
populær Youtubekanal som er kjent i både inn og
utland.

Sogndal Songlag
Koret er med sine 134 år ett av de eldste i landet. Bjørn
Gisle Seter har siden 2008 vært fast dirigent. De senere
årene har Sogndal Songlag både sunget flere klassiske
verk i samarbeid med profesjonelle musikere og solister,
men også bygget videre på et tradisjonelt repertoar for
blandakor.

Ungdomskoret Røyst
Ble stiftet i 2004 av Bjørn Gisle Seter og har ungdommer
frå 1326 år. Har utviklet seg til å bli et populært innslag i
kulturlivet i Sogn og har vært med på konserter saman
med kjente aktører som Bergen filharmoniske orkester,
Ung Symfoni og Nordic Tenors.

Lørdagsskulen
Norsk Kulturskoleråds avdeling i Sogn og Fjordane har et fordypningstilbud for spesielt interesserte elever rundt i de
forskjellige kulturskolene. Her er det både utøvende og teoretisk undervisning som foregår et antall lørdager pr skoleår,
ca en pr måned.

PROGRAM
Overtyre til operetten
Candide

(1956)

av Leonard Bernstein arrangert av Ndabenhle Zulu
The hills are alive
fra Sound of Music (1969)
av Richard Rodgers og Oscar Hammerstein II arrangert av Ndabenhle Zulu
med Ungdomskoret Røyst
I feel pretty
fra West Side Story (1957)

av Leonard Bernstein.
solist Annika Beinnes
On the street where you live
fra My Fair Lady (1956)

av Frederick Loewe og Alan Jay Lerner
solist Einar Bolstad
Anything you can do
fra Annie Get Your Gun (1946)

av Irving Berlin.
med Ungdomskoret Røyst
Non, je ne regrette rien
gjort kjent av Edit Piaf

skrevet av Charles Dumont og nynorsk tekst fra Det Norske Teateret arrangert av N. Zulu
solist Helga Farestveit
Stars
fra Les Miserables (1980)

av ClaudeMichel Schönberg
solist Bjørn Gisle Seter
There's no business like show business
fra Annie Get Your Gun (1946)

av Irving Berlin.
**************Kor og Akiko Anazawa, piano
Medley fra Phantom of the Opera
(1976)
av Ken Hill
**************** Kor og Akiko Anazawa, piano
Send in the clowns
fra A little night music (1973)
av Stephen Sondheim.
solist Michael Pavelich
Tonight 
fra
musicalen West Side Story (1957)
av Leonard Bernstein.
solister Helga Farestveit og Einar Bolstad

PAUSE

Selections from Porgy and Bess
(1935)

av Geroge Gershwin arrangert av Chuck Sayre
At the end of the day
fra Les Miserables (1980)

av ClaudeMichel Schönberg
Orkester og **************KOR
I don't know how to love him
frå Jesus Christ Superstar (1970)
av Andrew Lloyd Webber
solist Iver Bakke Nydal
Music of the night
frå Phantom of the Opera (1976)
av Ken Hill
solister Einar Bolstad og Jonas Nyløy Navarsete
Coolfra musicalen West Side Story (1957)
av Leonard Bernstein.
Del 1 pianosolo ved Borgatr Kløvtveit Bjarkarson og Kim Zheng Lan Schouten
Del 2 med orkester og Ungdomkoret Røyst
On my own
fra Les Miserables (1980)
av ClaudeMichel Schönberg
solist Annika Beinnes
The impossible dream
frå Man of La Mancha (1972)
av Mitch Leight
solist Bjørn Gisle Seter
Guldet blev til sand
frå Kristina från Duvemåla (1995)

av Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus.
solist Einar Bolstad
I could have danced all night
fra My Fair Lady (1956)

av Frederick Loewe og Alan Jay
solist Helga Farestveit
Edelweiss
fra musicalen Sound of Music (1969)
av Richard Rodgers og Oscar Hammerstein II .
solister Bjørn Gisle Seter med kor og publikum
Merano
fra Chess (1986)
av Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus.
Alle

for meir informasjon om orkesteret, påmelding til neste års produksjon og mykje meir sjå: www.sofork.net

