
Årsmelding for Landstrykerne for 2019

Landstrykerne er etablert som egen organisasjon den 23.9.2018, er medlemmer av De unges 
orkesterforbund. Landstrykerne har medlemmer fra Gudbrandsdalen, Hadeland, Valdres og 
Gjøvik og har til formål å gi alle mulighet til å delta i orkester for å stimulere og opprettholde 
interessen for musikk for ungdom.

Sponsorer og bidragsytere

Vi ønsker å takke sponsorer og bidragsytere med bidrag i 2019. 

Eidsiva er offisiell sponsor.

Styret 

Styret har i 2019 bestått av styreleder Hanne Marie Nordrum, styremedlemmer Eva Weiß, 
Amanda Nilssen Hegge, Therese Renaa, Tone Gulbrandsen og Gudbrand Hegge som har hatt 
ansvar for  økonomi. Avklaringer er i hovedsak gjennomført elektronisk og enkelte møter i 
sammenheng med seminar.

Økonomi

Landstrykerne har begynt å opparbeide egenkapital for å sikre drift av orkesteret. Styret ønsker 
å bygge egenkapital som tilsvarer to års drift for å motvirke eventuell svikt i inntekt.
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Aktiviteter

Gjøvik 15. - 17. mars

Seminar på Gjøvik videregående sammen med JURK som er juniororkesteret på Gjøvik. Det var 
samspill med JURK og alene. Her hadde vi flere dirigenter, Vegard Bjerkevold Nilsen, Ingrid 
Marie Haaverstad og Ida Malene Christensen på Cello.  34 medlemmer fra Landstrykerne deltok 
på seminaret som ble avsluttet med en konsert. Årsmøtet ble gjennomført i sammenheng med 
seminaret, og Landstrykerne ble formelt stiftet. Her startet også arbeidet med Erasmus + turen. 

Hadeland 3. - 5. mai

Seminaret ble gjennomført på Fredheim barneskole i regi av Hadeland strykeorkester.
Brandbu-seminaret var et møte med strykere fra hele Oppland fra barneskolealder og til og med 
videregående. I tillegg til at vi selvfølgelig spilte sammen hele helga, med avslutningskonsert i 
Grymyr kirke, er det sosiale nesten enda viktigere. De som ville kunne overnatte på skolen og det 
ble arrangert kahoot og ballonglek for alle som ville delta. 18 av medlemmene deltok på 
seminaret.

Forberedelser ti l «Hvem er jeg» 25. Mai

Samling for alle som skulle på Erasmus+ turen på Gjøvik med inndeling i grupper og planlegging 
av prosjektet i grupper, jobbet med youth pass og den norske kvelden. 

Hvem er jeg, en kulturell reise – Erasmus+ ungdomsutveksling

Prosjektet samlet ungdommer fra forskjellige kulturer og frembringe en kulturell utveksling, der 
ungdommene delte sin kulturarv for å utforske likheter og forskjeller i hverandres 
kulturhistorier. Hvordan binder de ulike lands kulturarv seg til hverandre, og hvordan er de 
forskjellig. Hvordan kan linjene bakover i tid binde dagens ungdommer sammen?

Prosjektet hadde som målsetning å skape en gjensidig forståelse og tillit hos ulike 
ungdomsgrupper, med ulik kulturell bakgrunn, slik at et fruktbart og kreativt samspill kunne 
oppstå i møtet dem imellom. Prosjektdeltagerne bestod av utøvere innen stryk fra Norge, Spania 
og Frankrike. Ungdommene løftet frem og delte fortellinger fra sin kulturhistorie, med særlig 
fokus på lokal håndtering av tema som gjestfrihet og fremmedfrykt. Ved å oppnå en gjensidig 
forståelse og tillit, skapte ungdommene et felles prosjekt i form av samspill og 
konsertfremføring.

I tillegg til gjennomføring og fremføring av historiefortelling og samspill, bestod prosjektet av 
lokale kulturhistoriske søk med dokumentasjon underveis. Det ble publisert artikler om og fra 
prosjektet i relevante aviser, i alle de tre landene. Gjennom å dele erfaringer og opplevelser med 
et større publikum i en konsert, ønsket prosjektet å skape ringvirkninger i lokalt miljø.
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Foto: Hanne Marie Nordrum

Norsk kulturskoleråds strykeseminar for Oppland 20. - 22. september

Norsk kulturskoleråd arrangerte seminar for Oppland der Landstrykerne deltar. Seminaret   
gjennomført på  Røyslimoen skole i Lillehammer. Seminaret gjennomføres for alle strykere som 
er inndelt i tre orkestre. Seminaret avsluttes med konsert  søndag ettermiddag. 24 medlemmer 
deltok på seminaret.

Vennskap i november 15. – 17. november

Samling på Merket i Valdres. Vi møtte opp på fredag og hadde øving et par timer før det var 
kveldsmat. Etter kveldsmaten spilte vi blant annet varulv. På lørdagen spilte vi fra ca. 9-16 med 
innlagte pauser. Om kvelden var det varulv og snøballkrig ute i snøen. På søndag hadde vi øving 
og generalprøve før konserten. 31 medlemmer deltok på seminaret.

Omtale av orkesteret

Landstrykerne er omtalt i flere artikler

• https://www.avisa-valdres.no/frankrike/musikk/kultur/ni-elevar-fra-valdres-til-  
frankrike-pa-orkestertur/s/5-54-348569

• https://www.hadeland.no/kultur/hadeland-strykeorkester/reiseliv/landstrykere-pa-  
tur-i-utlandet-gudbrand-18-skal-huske-a-bruke-nok-solkrem/s/5-21-605897

• https://www.oa.no/kultur/lokale-musikere-til-frankrike/s/5-35-923979  

• https://www.landstrykerne.no/  

Årsmeldingen har bidrag fra Vegard Mathias N. Nordrum (Gjøvik seminar), Eva Weiß (Hadeland 
seminar) og Linn Therese Helgesen (Vennskap i november).

Styret i Landstrykerne.
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