FOLLO SENIORORKESTER
... med seniorer og (mest) for seniorer
Follo seniororkester ble stiftet i 2006 av en gruppe «godt voksne»
musikere. Målet var å danne et ensemble av god kvalitet, hvor vi
kunne fortsette å dyrke vår hovedinteresse på høyt nivå også etter at
vi var blitt pensjonister.
Idéen ble en suksess. Fra 25 medlemmer ved stiftelsen hadde vi i
løpet av kort tid vokst til over 50; alle med lang musikalsk fartstid og
mange også med profesjonell bakgrunn.
Som pensjonister spøker vi med at vi er lønnet av NAV. Det har bl.a.
den fordelen at vi ikke bare kan øve, men også holde konserter på
dagtid – ikke minst til stor glede for et publikum på vår egen alder.
Follo Seniororkester har et nært samarbeid med Oppegård
Kulturskole, og de fleste av våre konserter holdes i Kulturhuset
Kolben.
www.folloseniororkester.no

BREDT TILBUD – HØY KVALITET
Follo seniororkester har faste prøver annenhver mandag i Kulturhuset Kolben.
Etter som samtlige medlemmer er pensjonister, kan vi møtes på dagtid – våkne og
opplagte.
Orkesterets faste dirigent er fhv. musikkmajor
Kjell-Olav Martinsen; selv hornist, i mange år
ansatt i Forsvarets Stabsmusikkorps og tidligere
leder for både HM Kongens Gardes Musikkorps
og Divisjonsmusikken i Halden.
Vi holder minst 6 - 7 konserter hvert år. I
tillegg til faste arrangementer som våre jule- og
vårkonserter i Kulturhuset Kolben, spiller vi
regelmessig for Seniorakademiet i Oppegård.
Vi blir også ofte invitert til å spille utenfor vår
egen kommune.

MUSIKK SOM ER GOD Å HØRE PÅ
Vårt repertoar spenner vidt. Selvsagt er det viktig for oss
å spille musikk vi selv liker, men samtidig har vi også et
sterkt ønske om å underholde vårt publikum! Våre konserter
inneholder derfor gjerne musikk som mange kjenner og
har et forhold til: Musikk fra kjente musikaler, musikk som
ble spilt på radio i «gamle dager», marsjer, originalskrevne
verk for vår type orkester, symfonisk musikk transkribert for
janitsjarorkester – og sist men ikke minst: Vi spiller alltid
mye norsk musikk.

En av våre unge solister

Vi lar gjerne de beste fra våre egne rekker få vise seg frem som
solister, men allierer oss også ofte med gode solister utenfra.
Gjennom vårt nære og gode samarbeid med Oppegård
Kulturskole får også flinke elever herfra en unik mulighet
til å opptre foran et stort publikum med et godt orkester i
ryggen.
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FLERE «ORKESTERE» I ORKESTERET
Det er et utbredt ønske blant mange av orkesterets medlemmer om å spille
kammermusikk, og til vår «musikalske flora» hører derfor flere mindre grupper;
f.eks. en klarinettkvintett og flere messingensembler. På denne måten kan vi f.eks.
hvert år holde konserter med lettere underholdningsmusikk for beboere og ansatte
ved sykehjem i Follo-regionen. Det er aldri vanskelig å få orkesterets medlemmer
med på dette – og ikke minst svært tilfredsstillende å se hvor godt disse konsertene
blir mottatt.

Det nyeste tilskuddet til vår stadig mer omfattende virksomhet er Follo
seniororkesters storband, som med full storbandbesetning (trompeter, tromboner,
saxofoner og rytmeseksjon) presenterer musikk både fra klassikere som Miller,
Basie og Ellington – og i mer moderne stilarter.
Fra tid til annen «leier vi også ut» enkeltmedlemmer og mindre grupper fra orkesteret
til spilleoppdrag for kirker, bedrifter, organisasjoner eller f.eks. for teatergrupper
– enten på frivillig basis eller for mindre honorarer som i sin helhet går til drift av
orkesteret.
Tildelt Læringsprisen
I november 2012 mottok Follo seniororkester Læringsprisen. I tillegg til
et diplom mottok vi prispenger på kr
5000. Begrunnelsen for tildelingen
er i hovedsak orkesterets tilbud om
faglig læring og utvikling for både
enkeltmedlemmene og fellesskapet.
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Dette skriver Akershus musikkråd om Follo seniororkester:
”Akershus musikkråd er svært positive og har et meget godt forhold til Follo
seniororkester. Det er viktig å gi et kvalitetstilbud til seniorer, og det gjør orkesteret.
Orkesteret har et godt faglig innhold, øving på dagtid som passer pensjonister, tar
sosialt ansvar ved å holde mange konserter for eldre hvert år, gir medlemmene
tilbud om ekstra-aktiviteter i storband, kammermusikkgrupper m.m. – og ikke minst
viktig, alt av god kvalitet. Orkesteret har god administrasjon og ryddige forhold,
noe som er viktig for medlemmene. Orkesteret er etter hvert blitt godt kjent, både
i nærmiljøet på Kolbotn i Oppegård, i Follo-området, men også langt ut over egen
hjemmebane. Follo seniororkester er et forbilde for andre, og vi håper andre vil
følge etter å starte lignende korps/orkestre, både i Akershus og i resten av landet.
Vi ønsker Follo seniororkester alt godt i framtida”.

Ta kontakt!
Ønsker du å vite mer om Follo seniororkester for å engasjere oss eller kanskje
selv søke medlemskap?
Besøk våre nettsider: www.folloseniororkester.no
Send en e-post til: ha-frek@online.no
Ring oss på telefon: 66 80 22 36
Eller send brev til vår leder:
Hans Fr. Kummervold
Follo seniororkester, Brages vei 10, 1412 Sofiemyr
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