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ORKESTERETS VIRKSOMHET
Stavanger Symfoniorkester (SSO) er et offentlig støttet  
sym foni orkester, organisert som en alminnelig stiftelse.  
De offentlige bidragsyterne er staten ved Kulturdepartementet, 
Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. 

Stavanger Symfoniorkesters formål er å formidle orkestermusikk 
på høyt kunstnerisk nivå gjennom konserter og lyd/bildeproduk
sjoner, samt på annen måte bidra til økt forståelse av og interesse 
for musikk.
 
Orkesteret strategiplan for fireårsperioden 2013 – 2016 ble  
vedtatt i 2012. I planen er orkesterets visjon formulert slik:
”SSO skal etablere seg som en vesentlig og nyskapende aktør  
for symfonisk musikk i Europa”

Visjonsformuleringen gjenspeiler orkesterets ambisjon og har 
vært styrende for virksomheten også i 2016. De strategiske  
prioriteringene for denne perioden var: kunstnerisk kvalitet, 
program, publikum og utadrettet virksomhet. Som sine grunn
leggende verdier har SSO valgt åpenhet, tilstedeværelse og 
engasjement. En ny strategiplan for 2017 – 2020 har vært  
grundig behandlet i høst og ble vedtatt i januar 2017.

Administrerende direktør er ansvarlig daglig leder av orkesteret. 
SSO har beholdt den kunstneriske ledelsesmodellen med  
en sjefdirigent og en kunstnerisk leder for historisk  
fremførings praksis. Disse samarbeider med Faglig råd,  
Programråd og Prøvespillkomité, seksjonsledere og  
gruppeledere.  
 
Stavanger Symfoniorkester har ved utgangen av året 85  
musikere (84,4 årsverk) i faste stillinger og 14 fast ansatte  
i administrasjonen. 

Stavanger konserthus er orkesterets faste tilholdssted, men 
orkesteret gir konserter også en rekke andre steder i regionen  
og på turneer i inn og utland. 

NRK P2 overfører flere av konsertene, og i 2016 ble 7 av orkester
konsertene kringkastet. For orkesterets eget nystartede plate
selskap, SSO Recordings, gjorde SSO dessuten flere innspillinger 
i 2016 for utgivelse både på fysiske og digitale formater. 
 
AKTIVITET OG PUBLIKUMSOPPSLUTNING
Styret er meget tilfreds med publikumsoppslutningen for siste år 
og for den strategiperioden som nå er gjennomført. I året 2016 er 
det registrert 80.311 tilhørere på orkesterets totalt 161 konserter/
spilleoppdrag. Sammen med de tre foregående årene gir dette 
en publikumsvekst på hele 29,4 % i forhold til gjennomsnittet for 
strategiperioden 20092012. Det meget ambisiøse målet som ble 
formulert i starten av perioden, om en vekst i publikumsoppslut
ningen på 30 %, kan dermed sies å være nådd. Tatt i betraktning 
bortfallet av en stor utendørs konsert, som har vært en tradisjon 
i mange år, og dessuten et siste år med en merkbar økonomisk 
stagnasjon i vårt distrikt, mener styret at det er god grunn til å 
være meget godt fornøyd med dette resultatet.

De strategiske valgene om en aktiv utadrettet og oppsøkende virk
somhet, kombinert med stor bredde i konserttilbudet, har bidratt 
til at målet for publikumsoppslutning i strategiperioden ble nådd. 

I løpet av året har SSO avviklet i alt 161 konserter og konsert
opptredener mot 157 året før. Andelen orkesterkonserter utgjør 
halvparten av disse, mens de øvrige er konserter og opptredener  
i mindre ensembler. I alt 43 av disse konsertene ble avviklet  
i Rogaland, utenfor Stavanger kommune.

Antall abonnenter i Hovedserien har gått litt ned, fra 904 ved 
årets begynnelse, til 878 ved årets utgang. Antall abonnenter 
i Klassikerserien holder seg helt stabilt, med 876 i sesongen 
2016/2017.

39 av konsertene i 2016 var rettet mot barn, unge og studenter. 
Konsertene omfatter alt fra barnehagekonserter til en egen kon
sert for studenter. Totalt samlet disse konsertene 20.400 barn og 
unge. I tillegg er det registrert vel 2.600 unge på andre konserter.

I samarbeid med Opera Rogaland og Trondheim Symfoniorkesters 
kor deltok SSOmusikere på framføringen av Henry Purcell’s 
berømte opera «Dido & Aeneas» fra 1680. Solister, kor og sceno
grafi var hentet fra Trondheim, Opera Rogaland var arrangør og 
musikere fra SSO besørget musikken. Sandnes kulturhus var sted 
for de to forestillingene.

Oppdeling av orkesteret i mindre ensembler fører til et stort  
antall ensemble og kammermusikkproduksjoner. Dette gjør at 
orkesterets musikere lettere kommer ut til publikum på nye og 
uvante spillesteder, i og utenfor hjemkommunen. SSO får på 
denne måten nærkontakt med langt flere mennesker, og skaper 
økt interesse for orkesterets øvrige virksomhet. I 2016 ble den  
strategiske satsingen «Der folk ferdes» videreført, og dette  
prosjektet alene avstedkom 29 konserter omkring i hele fylket. 
Det er ressurs krevende for hele organisasjonen med mange ulike 
produksjoner, men verdien av den oppsøkende virksomheten kan 
vanskelig overvurderes.

Prosjektet «Der folk ferdes» hadde i år flyktninger og asyl søkere 
som hovedmålgruppe. Det førte til mange spennende konserter og 
sterke møter med mennesker i en krevende livssituasjon. Det ble 
også arrangert en egen orkesterkonsert i Fartein Valen for bare 
denne gruppen. Det ble en spesiell opplevelse med 800 flyktnin
ger og asylsøkere i salen. SSO har gjennom året hatt samarbeid 
med Johannes Læringssenter og kommunens flyktningeseksjon 
om flere prosjekter. Dette viktige arbeidet har fått stor oppmerk
somhet og også ført til ekstra økonomiske tilskudd fra private 
stiftelser og fra KUD.

SSO har videreført «Endelig helg!»konseptet, som er populære 
gratiskonserter i Konserthusets foajé, der SSOmusikere inviterer 
lokale artister fra andre sjangre til musikalsk samarbeid. Årets 
Stavangerkunstner, Hanne Vasshus, var en av disse. Musikernes 
tilbud om «Kammermusikk med utsikt» i Konserthusets VIP
lounge, er også godt besøkte konserter, både for nytt og eksister
ende publikum. 

I mai 2016 var SSO invitert til Bodenseefestivalen og gjorde to 
fine og meget godt besøkte konserter i Friedrichshafen og i Wein
garten – Oberschwaben. Sjefdirigent Christian Vasquez dirigerte 
og Tine Thing Helseth og Herbert Schmid var flotte solister på 
h.h.v. trompet og klaver. Orkesteret dro til Tyskland også i august 
med samme dirigent og Helseth som solist. Da spilte orkesteret 
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på en stor utendørskonsert i Potsdam utenfor Berlin, for hele 
6.000 publikummere.

Også dette året har orkesteret hatt to meget vellykkede film
konserter, med Chaplins stumfilm «City Lights» før sommeren, 
og den første av «Pirates of the Caribbean»filmene til Disney på 
høsten. Begge filmkonsertene trakk fulle hus og er viktige bidrag  
i arbeidet med å nå nytt publikum.

SSO deltok ellers på åpningen av Norsk kulturråds konferanse 
som ble arrangert i Stavanger konserthus i november og hadde 
også et musikalsk innslag på konferansen til Norsk Publikums
utvikling i oktober.

Inge Steenslands Stiftelse har videreført sitt bidrag til et årlig 
musikerstipend på kr 50.000 til en av orkesterets musikere. 
Bratsjisten Beatrice Siegrist Bjørnsen ble tildelt stipendet for 2016 
og fikk overrakt stipendet av styrets leder på en av årets nyttårs
konserter. Inge Steenslands Stiftelse har i 2016 generøst bevilget 
stipendmidler til tre nye år.

ØKONOMI 
Årsregnskapet for 2016 er gjort opp med et driftsunderskudd 
på 4,5 mill. kr. Underskuddet skyldes resultatføring av ekstra
ordinære pensjonskostnader i forbindelse med overgangen fra 
ytelsespensjon til innskuddspensjon. Årsresultatet etter finans
poster er på 3,7 mill. kr. som reduserer SSOs egen kapital til  
25,4 mill. kr.

Det ble i 2015 innført en rekke innsparingstiltak for å sikre  
stiftelsens selvstendige finansielle soliditet. Disse tiltakene har 
blitt videreført i 2016, og driftsresultatet for 2016 med pensjons
kostnader likt budsjett viser et overskudd på ca. 3,5 mill. kr. 
Styret vil også understreke at SSO helt siden 2008 har ivaretatt 
en stram økonomistyring for å dempe effekten av overgang til nye 
pensjons ordninger. Det har gitt årsresultater med overskudd, noe 
som har styrket egenkapitalen betydelig. Dette viser at stiftelsen 
har god kontroll på økonomien og en solid drift.

I 2016 ble pensjonssaken midlertidig løst ved at det ble inngått en 
2årig avtale om overgang til innskuddspensjonsordning. Lukking 
av ytelsespensjonsordningen innebærer imidlertid en endring  
i regnskapsprinsipp fra bruk av “korridormetoden” til løpende 
resultatføring av estimatavvik. Økning i nettoforpliktelsen på  
12,3 mill. kr. etter lukking av ytelsespensjonsordningen er kost
nadsført, og er klassifisert som lønnskostnad i resultatoppstill
ingen. I og med at det fortsatt foreligger ansvar for regulering av 
opptjente ytelser, vil man fortsatt måtte regnskapsføre endringer 
i pensjonsforpliktelser fremover, men det vil ikke skje ytterligere 
opptjening av pensjonsrettigheter i ytelsesordningen. Fremover vil 
estimatavvik oppstått i året også resultatføres samme år, og gjeld 
og egenkapital reflekterer beste estimat på pensjonsforpliktelsen.

Likviditeten er styrket også i 2016 med en økning i beholdningen 
på 13,3 mill. kr til 57 mill. kr. Økning i likviditeten skyldes  
i hovedsak at pensjonskostnaden er høyere enn betalingen.  
En vesentlig andel av disse midlene skal brukes til fremtidige 
pensjonsutbetalinger.

Samlede driftsinntekter utgjorde 129,2 mill. kr i 2016, hvorav  
12,5 mill. kr (9,7 %) var egeninntekter utover ordinære offentlige 
driftstilskudd.

Årsregnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske situasjonen 
og det er styrets vurdering at forholdene ligger til rette for videre 
drift.

FINANSIELL RISIKO
Selv om pensjonsforpliktelsene i balansen vil kunne svinge med 
fremtidige endringer i beregningsforutsetningene, har stiftelsen 
solid likviditet/økonomi til å kunne håndtere fremtidige utbetalin
ger/kostnader.

Den nye innskuddspensjonsordningen er en midlertidig løsning, 
og forhandlinger om varig pensjonsordning skal gjennomføres  
i 2018. Styret forutsetter imidlertid at partene vil komme til 
enighet om en løsning som vil gi økonomisk forutsigbarhet.

Styrets vurdering er at organisasjonens finansielle risiko er  
lav både på kort og lang sikt.

INNSPILLINGER OG DIGITALE PLATTFORMER
Orkesteret kan vise til en lang og god tradisjon for å dokumentere 
og formidle norsk musikk fra 1900tallet. Dette er gjort gjennom 
et langsiktig og målrettet dokumentasjonsarbeid med flere titalls 
CDutgivelser med norsk orkestermusikk fra første halvdel av 
1900tallet. Arbeidet har også resultert i rekonstruksjon av flere 
verk som var ansett som tapte, og seriene med orkestermusikken 
til Harald Sæverud, Geirr Tveitt, Fartein Valen og Arvid Kleven blir 
nå vurdert som referanseinnspillinger. Norsk kulturråd har gitt 
betydelig støtte til dette arbeidet gjennom mange år. 

Med orkesterets kunstneriske ledere har SSO de siste årene også 
gjort innspillinger av eldre, ukjent barokkmusikk. Innspillingen 
av et helt nytt norsk orkesterverk «preSage» av Ørjan Matre, fikk 
TONOs komponistpris under utdelingen av Spellemannprisen  
i januar 2016.

Etableringen av SSOs eget plateselskap «SSO Recordings» har 
begynt å gi resultater. Orkesterets første utgivelse, Brahms’  
symfoni nr 2, ble lansert på Spotify november 2016, omtrent  
samtidig som orkesteret gjorde innspilling av Finn Mortensens 
symfoni, som lenge har savnet en nyinnspilling. 

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING 
Orkesterets IAhandlingsplan har dannet basis for helse og miljø
arbeidet i 2016. Planen er i tråd med orkesterets vedtatte HMS
plan for perioden 20122016. De ansatte har fortsatt god nytte av 
et omfattende fysisk og psykisk støtteapparat. Det fysiske støtte
apparatet omfatter både fysioterapeuter og en kiropraktor. Orkes
teret tilbyr dessuten gratis yoga på arbeidsplassen som en del av 
det forebyggende arbeidet mot skader. En profesjonell coach er 
også benyttet til individuelle og gruppevise samtaler.

SSOs sykefravær i 2016 er på 4,82 % mot 4,42 % i 2015. Målet om 
ikke å overstige 6 % er dermed nådd med god margin, selv om det 
registrerte langtidsfraværet økte merkbart. Det arbeidsrelaterte 
fraværet har økt til 1,73 % i 2016 mot 0,65 % i 2015. Tendensen 
sett over tid er likevel nedadgående, særlig for arbeidsrelatert 
langtids fravær.

Ansettelse av musikere baseres primært på prøvespill. De siste 
årene har SSO ansatt flere kvinner enn menn i orkesteret, og ved 
utgangen av 2016 var det fast ansatt 34 kvinnelige og 44 mannlige 
musikere. I tillegg hadde orkesteret 7 vakante stillinger. I adminis
trasjonen var det 14 fast ansatte, like mange kvinner som menn.

Orkesteret er en stor internasjonal arbeidsplass der 36 av de  
fast ansatte ved årsskiftet er ikkenorske og representerer 21  
forskjellige nasjonaliteter fra fem kontinenter. Orkesteret har  
i sin strategiplan nedfelt ‘Åpenhet’ som en sentral verdi og en 
formulering om at det kulturelle mangfoldet i SSO ses på som  
en viktig ressurs. Det er i 2016 arbeidet videre med å styrke  
tilbakemeldingskulturen i organisasjonen, et arbeid som oppleves 
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positivt. Gjeldende IAhandlingsplan har også et eget delmål mot 
diskriminering knyttet til redusert funksjonsevne. 

Det er ikke registrert skader eller ulykker. Orkesteret forurenser 
ikke det ytre miljø utover det som må påregnes denne type  
virksomhet.

Orkesteret holder til i Stavanger konserthus (åpnet 2012) som er 
universelt utformet og har god og praktisk tilgjengelighet for alle 
grupper.

STYRET OG LEDELSE
Styret består av i alt ni medlemmer, seks kvinner og tre menn. 
Rogaland fylkeskommune fikk i 2012, som en følge av endringer 
i Forvaltningsloven, oppgaven å oppnevne styreleder og fire sty
remedlemmer, i tillegg til ett medlem på politisk grunnlag. Stavan
ger kommune oppnevner også ett medlem på politisk grunnlag, 
mens de ansatte har valgt inn to medlemmer i styret. Det nye 
styret gjorde i 2016 endringer i vedtektene som – med unntak for 
de to politisk oppnevnte representantene  gir medlemmene en 
funksjonstid på to år med virkning fra 1. mars. De to politisk op
pnevnte medlemmene er fortsatt oppnevnt for fire år. Maks funks
jonstid for alle styremedlemmer er åtte år.

Styret har hatt syv styremøter i 2016 og behandlet i alt 44 saker.

Orkesteret fikk ny direktør fra årsskiftet. I løpet av første kvartal 
2016 ble dessuten tre av fire lederstillinger i administrasjonen  
erstattet med nye medarbeidere. Den nye ledelsen har hatt et 
godt og nært samarbeid med styret gjennom året. 

Orkesteret har som mål å tydeliggjøre og profesjonalisere leder
skapet i organisasjonen, inklusive det kunstneriske lederskapet. 
Ny struktur med seksjonsledere som del av det operative  
kunstneriske lederskapet, er innført i orkesteret. Det er også  
gjennomført en prosess for å tydeliggjøre arbeids og  
ansvarsområder i administrasjonen.

KUNSTNERISKE LEDERE
Orkesteret har videreført den kunstneriske ledelsesmodellen  
som innebærer delt kunstnerisk ansvar mellom to dirigenter  
som engasjeres ut fra en bevisst holdning til repertoar og stil.
Christian Vasquez fra Venezuela har siden sommeren 2013 vært 
orkesterets sjefdirigent. Kontrakten er forlenget fram til sommeren 
2019. SSO har hatt glede av Vasquez’ arbeid helt siden han først 
kom som gjestedirigent i 2010.
Fiolinisten og orkesterlederen Fabio Biondi har vært engasjert 
som kunstnerisk leder med ansvar for den eldste delen av orkes
terrepertoaret siden sesongen 2006/2007. Biondi valgte å avslutte 
sitt engasjement med SSO før sommeren, og modellen med en 
todeling av den kunstneriske ledelsen er derfor til vurdering i 
forbindelse med strategiarbeidet for perioden 2017 – 2020. 

SAMARBEID MED ANDRE
Skal orkesteret nå ut til nye publikumsgrupper, er det viktig å vise 
seg på nye arenaer og inngå nye samarbeidskonstellasjoner. SSO 
er stolt over å være en del av Bjergsted Kulturpark og er en viktig 
aktør i Samarbeidsutvalget i Bjergsted. Orkesteret samarbeider 
tett med Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavan
ger, med Stavanger Kulturskole, Stavanger katedralskoles avdeling 
for musikk, dans og drama, Stavanger konserthus og det frivillige 
musikklivet i regionen. Et spesielt tett samarbeid er etablert med 
Institutt for musikk og dans ved UiS, der studenter i musikk
historie og i direksjon kan følge SSOs prøver, mens instrumental
studenter får delta på enkelte ordinære konsertproduksjoner med 
SSO som en del av utdanningen. Disse har også hatt glede av 
mesterklasser med solister som har vært engasjert av orkesteret. 

SSO har videreført samarbeidet med Stavanger konserthus, 
Kulturskolen, Johannes Læringssenter, Sandnes kulturhus, Film
kraft Rogaland og en rekke lokale artister, i tillegg til barnehager, 
grunnskoler og videregående skoler. 

I samarbeid med Strand og Hjelmeland kommuner videreførte 
orkesteret sitt vellykkede eksperiment med å leie egne båter for å 
frakte publikum fra Ryfylke til en av nyttårskonsertene i Stavanger 
konserthus. Opplegget med at en konsertbillett inkluderer gratis 
båtreise tur/retur Hjelmeland eller Tau/Jørpeland har vært en 
suksess og bidratt til bedre kontakt mellom orkesteret og  
publikum i Ryfylke.

UNGDOMSPROSJEKTER
SSO har videreført arbeidet med talentutvikling i 2016. ”Talent
jakten” er et samarbeidsprosjekt med Statoil, der et begrenset 
antall talentfulle ungdommer velges ut etter prøvespill. De får 
mulighet til å spille på fire orkesterproduksjoner i løpet av  
sesongen, under strukturert veiledning av musikere i orkesteret. 
På denne måten får de en realistisk opplevelse av arbeidet som 
profesjonell orkestermusiker. 

I sesongen 2015/2016 deltok fire unge musikere i dette prosjektet, 
to fra Stavanger, en fra Sandnes og en fra Karmøy. I sesongen 
2016/2017 er fire nye ungdommer med i prosjektet, også denne 
sesongen med to fra Stavanger, en fra Sandnes og en fra Karmøy. 
Hittil har 27 dyktige ungdommer fått glede av dette samarbeids
prosjektet. Flere av de talentene som tidligere har deltatt, har fått 
faste jobber i profesjonelle orkestre eller benyttes som frilans
musikere.
 
Et nytt prosjekt rettet mot ungdom ble startet i 2013 sammen  
med Statoil. Det har fått navnet LYDO og kombinerer fysikk  
og mate matikk med musikk. Konsertprosjektet er beregnet på  
5. – 10. klasse i grunnskolen. I 2016 var det som året før fysikeren 
og NRKprogramlederen Selda Ekiz som gledet både skoleelever, 
forskere og næringslivsledere med en sjelden og meget inter
essant formidling av sammenhengen mellom musikk og fysikk. 
Prosjektet fortsetter og vil gi ungdommer nye utfordringer og nye 
opplevelser i 2017.
 
SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET
Orkesteret har fortsatt samarbeidet med Statoil, og det er  
enighet om en forlengelse av samarbeidet. Avtalen med det  
tyske olje selskapet Wintershall videreføres også i 2017.  
En samarbeidsavtale med Fazer er videreført, men det merkes at 
sponsor markedet er blitt vanskeligere som følge av kostnadskutt 
i oljesektoren.

Nettverksforumet for sponsorer/bidragsytere, kalt SSO Suite, er 
videreført. Noen samarbeidspartnere er gått ut, mens noen er 
også kommet til. Ved årsskiftet er 14 bedrifter med i SSO Suite. 

SOSIALE MEDIER OG VISUELL PROFIL 
Stavanger Symfoniorkester har i 2016 fått laget ny hjemmeside. 
Her er det gjort store forbedringer både visuelt og med mulig
hetene for nettsalg, i tillegg til at funksjonaliteten for redigering 
og for brukerne er bedret. Bruken av sosiale medier er blitt et 
varemerke for orkesterets aktive og utadrettede profil. I løpet av 
året har interessen for SSOs facebookprofil økt med over 1500, 
slik at SSO ved utgangen av året har 10.700 følgere. I tillegg er det 
2.700 som følger orkesteret på Instagram, der hovedfokus er lagt 
på bilder fra kulissene til orkesteret.

REGIONENS SYMFONIORKESTER
Stavanger Symfoniorkester har fått et unikt tilholdssted i  
Stavanger konserthus. Lokalisert ved Bjergstedparken, der en 
rekke andre musikkinstitusjoner og –organisasjoner holder til,  
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er området blitt et nasjonalt kraftsenter for musikk og 
scenekunst. Her er SSO en sentral aktør. Samtidig har SSO i 
økende grad markert sin posisjon også som regionens orkester. 
Antall konserter omkring i fylket har økt markant de senere årene, 
og i 2016 er det registrert hele 43 orkester og kammerkonserter 
i Rogalandskommuner utenom Stavanger. Alt fra barnehager og 
skoler til helseinstitusjoner og kirker i regionen har fått besøk 
av musikere fra orkesteret. Båtskyssen til nyttårskonserter (se 
avsnittet om samarbeid med andre) er et annet eksempel på  
orkesterets bidrag til å øke interessen for SSO og nå nye  
målgrupper.
 
SAMFUNNSANSVAR
Som et offentlig finansiert symfoniorkester har SSO flere viktige 
samfunnsoppgaver som ivaretas på ulike måter. SSO har i 2016 
fortsatt den generelle oppgaven med å formidle den musikalske 
del av vår vestlige kulturarv fra de siste 300400 år, gjort med 
høy kvalitet. Her har norsk musikk en særstilling. Arbeidet med 
å skape større forståelse og interesse for musikk er gjort ved et 
omfattende konsertopplegg for over 20 000 barn og unge, fra 
barnehager til studenter, det aller meste uten billettsalg. Orkes
teret har også i 2016 beveget seg ut av konsertsalen, både som 
fullt orkester og i større og mindre grupper og spilt på mer enn 
50 ulike steder bare i Rogaland. Målet er å møte flest mulig med 
musikk, gi gode opplevelser og skape økt interesse for orkesterets 
virksomhet generelt. 

Som et bidrag til integreringen av asylsøkere og flyktninger, og 
for å gi disse et møte med god musikk, har SSO i 2016 invitert til 
generalprøver og konserter, hatt omvisninger i Bjergstedparken, 
gitt konserter på asylmottak og opplæringssentre rundt i fylket  
og i tillegg initiert et mer langsiktig samarbeidprosjekt med  
Johannes Læringssenter i Stavanger. Omfattende samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner i musikk, med andre kulturinstitusjoner, 
næringslivet og det offentlige har i 2016 befestet SSO som en 
viktig samfunnsaktør for mange.
 
KONGELIG BESKYTTER
H.K.H. Kronprins Haakon har vært orkesterets høye beskytter 
siden år 2000. Beskytterskapet ble i en melding fra Det Kongelige 
Slott like før årsskiftet forlenget frem til utgangen av 2019. Dette 

ser orkesteret som en inspirerende anerkjennelse av den virksom
heten som orkesteret driver.

FRAMTIDSUTSIKTER
Med en av Europas beste konsertsaler som arbeidssted, er det 
fortsatt et mål for orkesteret å skape mest mulig suksess både i 
Stavanger konserthus, i hele regionen og internasjonalt. Det skjer 
gjennom sterk kunstnerisk vekst, god bredde i konserttilbudet  
og kontinuerlig publikumsvekst. Selv om det i 2016 ble enighet  
om en midlertidig løsning på pensjonssaken, er det fortsatt enviss  
usikkerhet omkring pensjon på lengre sikt. Når det i tillegg  
viser seg at orkesteret år etter år ikke får full kompensasjon for 
lønns og prisvekst, øker utfordringene med å kunne oppfylle 
forpliktelsene og de målene orkesteret har satt. Ambisjonene om 
å realisere målene i orkesterets strategiplan er likevel beholdt. En 
ny strategiplan for perioden 20172020 vil videreføre ambisjonene 
om økt publikumsoppslutning, styrking av pedagogiske prosjekter 
og formidlingsarbeid, i tillegg til sterkere internasjonal satsing.
 
Når det gjelder orkesterets sponsorer, er målet å beholde det 
nåværende nivå. Det er en krevende tid for næringslivet i  
regionen, og realistisk sett er mulighetene for betydelige økning i 
sponsorinntektene relativt liten. Det er i denne situasjonen meget 
positivt at Statoil forlenger samarbeidsavtalen med SSO og at  
det gode samarbeidet som er etablert mellom Wintershall og  
orkesteret videreføres. Sponsormidlene fra disse og fra andre  
samarbeidspartnere er av stor betydning for orkesteret. De gjør 
det mulig å styrke orkesterets internasjonale satsing, opprett
holde den utadrettede virksomheten og realisere kostbare og 
nyskapende kunstneriske produksjoner, i tillegg til å drive  
talentutviklingsarbeid.

Orkesterets viktigste grunnkapital er de ansatte. Det er derfor av 
avgjørende betydning for orkesterets videre kunstneriske vekst og 
utvikling at denne grunnkapitalen får vokse og at orkesteret gis  
de beste muligheter til å utnytte det kreative potensialet som  
institusjonen til enhver tid besitter. 

Styret takker både tilskuddspartene, sponsorer, publikum og 
alle ansatte for viktige bidrag og stor innsats i året som har gått.

STAVANGER 22. FEBRUAR 2017
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

G L I MT  F R A  
2 0 1 6

Blant de mange strålende solistene som 
har fått jobbe med orkesteret i Fartein 
Valen finner vi cellisten Sol Gabetta som 
ble fotfulgt av et TVteam fra Bayerische 
Rundfunk som laget program om henne.  
To syngende verdensstjerner, Albina 
Shagimuratova og Veronique Gens har 
gledet publikum med flotte prestasjoner, 
mens dirigentene Cristian Macelaru,  
Riccardo Minasi og Nathalie Stutzmann 
var meget spennende og nye bekjent
skaper.

Programrådet hadde valgt begrepet  
‘Grenser’ som gjennomgangstema for 
mange av programmene sesongen  
20152016. Her var det ikke bare tenkt  
på geografiske og fysiske grenser, men 

også på sinnets grenser, sosiale grenser  
og grenseoverskridende milepæler i  
musikken. Eksempelvis retter  
Sebastian Fagerlunds verk ‘Isola’ (de gales 
øy) oppmerksomheten mot samfunnets 
behandling av sinnssyke. Prokofjev gir 
en musikalsk beskrivelse av kjærligheten 
som trosser de sosiale grensene i ballett
musikken om Romeo og Julie, mens to 
gedigne musikk historiske monumenter, 
Beethovens Eroicasymfoni og Stravinskijs 
ballettmusikk til ‘Vårofferet’ fikk vise  
publikum noen grensesprengende 
musikalske milepæler i året som er gått.

Vår hjemlige komponist og organist 
Nils Henrik Asheim fikk urfremført 
sin orgelkonsert ‘Sudden Landscapes’ 

sammen med orkesteret under Norsk 
Orgelfestival. Blant de store musikalske 
høydepunktene må også nevnes fremførin
gen av Anton Bruckners store ‘Te Deum’, 
der Stavanger Symfonikor gjorde en  
imponerende innsats. Koret har ellers  
hatt flere krevende oppdrag med  
orkesteret i løpet av året. 

TYSKLAND I TO OMGANGER
Bodenseefestivalen i SydTyskland har  
eksistert siden 1989, og SSO med trompe
tisten Tine Thing Helseth i spissen, var 
en av hovedattraksjonene i mai 2016. 
Hovedtema for festivalen var skandinavisk 
musikk med tittelen «Nordlys». Sjefdi
rigent Christian Vasquez dirigerte to godt 
besøkte konserter i Friedrichshafen og  

Solister i verdensklasse, vellykkede turneer til Tyskland, en ekstraordinær 
innsats for å spre gode musikalske opplevelser til flyktninger og asylsøkere, 
og en formidabel publikumsvekst i strategiperioden som nå avsluttes – dette 
kan være stikkord for Stavanger Symfoniorkester og året 2016.

Trompetisten Tin Thing Helseth var solist med Stavanger Symfoniorkester på konserten i Friedrichshafen.
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i Weingarten – Oberschwaben. I tillegg  
til Tine Thing Helseth var også den  
tyske pianisten Herbert Schmid solist 
med orkesteret. Få måneder etterpå, i 
august, var orkesteret i Tyskland igjen, 
denne gang i Potsdam utenfor Berlin, der 
en stor utendørskonsert samlet hele 6000 
tilhørere. Også her var Tine Thing Helseth 
solist og med Christian Vasquez på  
dirigentpodiet.

ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER 
Oppdeling av orkesteret i mindre  
ensembler gir større fleksibilitet og fører 
til et stort antall ensemble og kammer
musikkproduksjoner. Orkesterets musikere 
kommer ut til nye og uvante spillesteder 
og kommer tettere på publikum, både i 
og utenfor hjemkommunen. Poenget er å 
gi flest mulig musikalske opplevelser og 
samtidig skape nysgjerrighet for det SSO 
driver med i sin hovedarena. Av de totalt 
161 konsertene som er notert i 2016 er hele 
43 gjort i Rogaland utenfor Stavanger.

Nyhetsbildet i året 2016 var sterkt  
preget av de enorme flyktningstrømmene 
til Europa og debatt omkring asylsøkere  
og innvandrere generelt her i Norge.  
Stavanger Symfoniorkester har alltid sett 
det som en del av sitt samfunnsansvar 
å inkludere flest mulig i sin virksomhet. 
I 2016 ble prosjektet ‘Verden i Rogaland’ 
lansert, der orkesteret delte seg opp i 
mange kammerensembler, reiste omkring  
i hele fylket.

Musikerne spilte på asylmottak og andre 
steder der vertskommunene la til rette for 
gode musikalske opplevelser for mange i 
en krevende livssituasjon. Dette prosjektet 
alene avstedkom 29 konserter omkring i 
hele fylket i løpet av en uke. Det ble også 
arrangert en egen konsert i Fartein Valen 
bare for flyktninger og asylsøkere. Mange 
av de 800 publikummerne fikk her sitt 
aller første møte med et stort symfoniork
ester. 

Disse tiltakene ble lagt merke til og 
verdsatt både av den private Sparebank
stiftelsen SRBank, av Inge Steenslands 
Stiftelse og (på nyåret 2017) av Kultur
departementet som alle bidro økonomisk 
til dette arbeidet.

POPULÆRE KONSERTALTERNATIVER 
I 25 år har Stavanger Symfoniorkester 
startet det nye året med nyttårskonserter. 
Dette er blitt en solid tradisjon, også for 
Stavangers ordfører, som åpner den ene 
av konsertene med å ønske publikum 
godt nytt år. Orkesteret spanderer også 
gratis båtskyss for publikum i Strand og 
Hjelmeland kommuner til en av konsert
ene, et tiltak som er blitt populært.
Godt besøkt er også konsertene der  
orkesteret viser en kinofilm på lerret og 
spiller filmmusikken mens filmen ruller. 
Både Chaplins stumfilm ‘City Lights’ og 
ikke minst den første av ‘Pirates of the 
Caribbean’filmene til Disney trakk fulle 
hus og gjorde god nytte i arbeidet med  
å nå et nytt publikum. 

Gratiskonsertene i foajeen kalt ‘Endelig 
Helg!’ er etablert som et meget positivt 
tiltak, der lokale artister fra andre musikk
sjangre opptrer sammen med musikere fra 
SSO. Konsertene avholdes i konserthus
foajeen noen fredagsettermiddager i løpet 
av sesongen. Årets Stavangerkunstner 
2016, artisten Hanne Vasshus, var blant 
dem som gledet et stort publikum. Aina 
Schøld var en annen artist på ‘Endelig 
Helg!’ som også dro på turné omkring i 
fylket sammen med orkestermusikerne.

MYE FOR BARN OG UNGE
I tillegg til skolekonserter og julekonserter 
for barnehagebarn har SSO kjørt nye  
familiekonserter med gjennomgangs
figuren Pizzicato i Christian Eriksens 
skikkelse. Det er et populært konsept 
som gir store muligheter for videreføring i 
nye musikalske innpakninger. ‘Åpen dag’ 
begynner å feste seg som et begrep der 
familier med små barn får interessante 
møter med enkeltmusikere og deres instru
menter. Mange får prøve seg på orkester
instrumentene og noen får til og med spille 
med orkesteret i Fartein valen – etter noen 
minutters øvelse på Per Spelmann!

Verdens kuleste fysikktime lever videre i 
form av LYDO, et konsertopplegg for skole
barn der elevene gjennom forberedelser og 
aktiv deltakelse skal lære mer om musikk 
og fysikk. Dette er en del av samarbeidet 
med Statoil, som er videreført i 2016.  
Talentjakten, der ungdom fra Rogaland 
plukkes ut til å være orkestermusikere  
fire ganger i løpet av sesongen, er også 

800 flyktninger og asylsøkere var på formiddags konsert i Konserthuset  
i juni. Her er noen av de mange fornøyde etter konserten, med lærer ved 
Johannes Læringssenter, Gulale Samiei, til venstre.



19
SIDE

Fire fornøyde Spellemannprisvinnere etter at de har 
mottatt TONOs komponistpris: Fra venstre, leder av 
SSOs programråd, cellisten Hjalmar Kvam, fiolinisten 
Peter Herresthal, komponisten Ørjan Matre og  
produsent i SSO, Eirik Oliver.

Årets fire nye unge talenter ble plukket ut etter prøvespill  
i mai. De får være med som musikere i orkesteret på fire  

produksjoner i sesongen. Fra venstre Ida Amalie Kvelland og 
Amy Johanne Blanchard, begge spiller bratsj og er fra  

Stavanger, Andreas Wetås Jara, som er fra Sandnes og spiller 
cello, og Emilie Synnøve Liknes fra Karmøy som  

spiller trombone.

videreført. Dette prosjektet inngår også  
i orkesterets Statoilsamarbeid med  
programmet Morgendagens helter. Fire  
nye ungdommer ble plukket ut for å følge  
opplegget med SSO gjennom sesongen 
20162017: Bratsjistene Amy Johanne 
Blanchard og Ida Amalie Kvelland fra 
Stavanger, cellist Andreas Wetås Jara fra 
Sandnes og Emilie Synnøve Liknes som 
spiller trombone, fra Karmøy. 

SPELLEMANNPRIS
Orkesteret kunne i januar 2016 glede seg 
over at SSOinnspillingen av et helt nytt 
norsk orkesterverk «preSage» av Ørjan  
Matre, fikk TONOs komponistpris under 
utdelingen av Spellemannprisen. For øvrig 
har etableringen av SSOs eget plate
selskap, SSO Recordings, begynt å gi 
resultater. Orkesterets første utgivelse, 
Brahms’ symfoni nr 2, ble lansert på  
Spotify november 2016. Omtrent samtidig 
gjorde orkesteret en innspilling av Finn 
Mortensens symfoni, et norsk hovedverk 
fra 1900tallet som lenge har savnet en 
nyinnspilling. Den ventes lansert i 2017. 

PUBLIKUMSVEKST 
Det ble satt et ambisiøst mål i strategi
planen for perioden 20132016. Gjennom
snittet av publikumsbesøket i perioden 
skulle økes med hele 30 % i forhold til 
gjennomsnittet for de fire foregående 
årene. Orkesteret er derfor svært tilfreds 
med å ha nådd dette målet. Med 80.311 
tilhørere på orkesterets totalt 161 konsert
er har den gjennomsnittlige økning endt 
på 29,4 % i forhold til gjennomsnittet i 

perioden 20092012. Orkesteret kan også 
glede seg over et usedvanlig lojalt publi
kum, noe som ble bekreftet gjennom en 
digital spørreundersøkelse som ble  
gjennomført i løpet av året.

Avslutningsvis nevnes at Stavanger Sym
foniorkester gjorde 161 konserter i 2016 
som totalt hadde 80.311 tilhørere. I tillegg 
har det vært flere tusen innom på verk 

orienteringer og andre formidlings
arrangementer i orkesterets regi.  
Orkesteret består av 85 musikerstillinger 
og en relativt liten, men effektiv admi
nistrasjon på 14 personer. I løpet av første 
halvår i 2016 fikk orkesteret ny direktør,  
i tillegg til ny økonomi og administrasjons
sjef, kommunikasjonssjef og produsent.
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Christian Vasquez, sjefdirigent
Fabio Biondi, kunstnerisk leder for barokk 
og klassisk repertoar (våren 2016)

GJESTEDIRIGENTER
Ottavio Dantone
Nick Davies
Jan Willem de Vriend
Mika Eichenholz
Tecwyn Evans
James Feddeck
Rossen Gergov
Reid Gilje
Andrew Gourlay
Eivind GullbergJensen
Trond Husebø
JanErik Hybertsen
Michail Jurowski
Trond Korsgård
Cristian Macelaru
Riccardo Minasi
Maria Molund 
John Storgårds
Nathalie Stutzmann
Peter Szilvay
YanPascal Tortelier
Alexander Vedernikov
Duncan Ward
Torodd Wigum

SOLISTER
Nils Henrik Asheim, orgel
Ole Aleksander Bang, tenor 
Ingeborg Dalheim, sopran 
Inger DamJensen, sopran
Alexandra Dariescu, klaver
Veronika Eberle, fiolin
Igor Eliseev, kontrabass
Magne Fremmerlid, bass
Sol Gabetta, cello

Veronique Gens, sopran
Tine Thing Helseth, trompet
Martina Jankova, sopran
Bodil Synnøve Johansen, sang 
Emil Jonason, klarinett 
Lidija Jovanovic, alt
Marianne Beate Kielland, mezzosopran
Andrei Korobeinikov, klaver
Leon Kosavic, baryton 
Kari Kriikku, klarinett
Kåre Nordstoga, orgel
Colette Overdiijk, fiolin
Alina Pogostkina, fiolin
Blythe Press, fiolin 
Bernard Richter, tenor
Alexander Romanovsky, klaver
Joakim Røbergshagen, fiolin
Christian Schmitt, orgel
Herbert Schuch, klaver
Albina Shagimuratova, sopran
Bjørn Steinar Solbergsson, orgel
Berit Norbakken Solset, sopran
Nicky Spence, tenor
Gunilla Süssmann, klaver
Siri Karoline Thornhill, sopran
Sergio Tiempo, klaver
Randi Tytingvåg, sang
Bror Magnus Tødenes, tenor
Karin Venaas, piccolofløyte

KOR
Stavanger Symfonikor

ØVRIGE ARTISTER
Morten Abel, sang 
Inger Lise Hope, sang
Aina Schøld, sang
Hanne Vasshus, sang
Sebastian Waldejer, sang

ANDRE MEDVIRKENDE
Michael Collins, skuespill, sang 
Fredrik Johansen Bjørk, skuespiller 
Frode Eggen, skuespiller
Selda Ekiz, konferansier
Christian Eriksen, forteller
Vegar Hoel, forteller 
Anders Moberg, konferansier
Kari Slaatsveen, konferansier
Marianne Stenerud, forteller
Håkon Vestly, forteller
Morten Warland, konferansier

INNLEDERE TIL  
VERKORIENTERINGENE 
‘INN I MUSIKKEN’

Professor Per Dahl
Klarinettist Kimmo Hakola
Komponist Haflidi Hallgrimsson
Alternerende solocellist Ilmari Hopkins
Dirigent Michail Jurowskij
Førsteamanuensis Timothy Miller
Førsteamanuensis Rasmus Reed
Universitetslektor Kari Olene Oma Rønnes 
Pianist Ida Mo Schanche 
Bratsjist Elisabet Skaar Sijpkens
Førsteamanuensis Bettina Smith 
Klarinettist Håkon Vestly
Bratsjist Terje Wiedswang
Universitetslektor Åge Østrem

DI R IG E N T E R ,  
S OL I ST E R  O G  A N DR E 
M E DVI R K E N DE  2 0 1 6
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STYRET
Martin Gjelsvik, styreleder
Gro G. Kielland, nestleder
Arnfinn Bjerkestrand
Nina S. Lie
Gunn Marit Lygre
Kristen Høyer Mathiassen
Bjørn F. Nilssen (v)
Anne Selnes
Karin Venaas 
Andrea Wensberg (h)

VARAMEDLEMMER
Cille Ihle (vara for Høyer Mathiassen)
Marianne Chesak (1. vara for Lygre)
Simon Næsse (2. vara for Lygre)
Svein Olav Simonsen (1. vara for de øvrige 
off. oppnevnte)
Stein Bjelland (2. vara for de øvrige off. 
oppnevnte)
Erik Waldejer (vara for Venaas)
Gaute Vikdal (vara for Bjørn F. Nilssen)
Anders Frost (vara for Andrea Wensberg)

ADMINISTRASJONEN
Morten Warland, direktør 
Morten Ek, kommunikasjonssjef
AnneBerit Hansen, økonomi og adminis
trasjonssjef 
Helen Farr, orkesterbibliotekar
Stein Holdhus, podieinspisient
Elisabeth Krey Jenssen, kommunikasjons
rådgiver
Erik Landmark, seniorrådgiver
Kristiane Norvoll, programkoordinator
Trude Svanes, produsent
Glenn Paulsen, orkesterregissør
Bjørn Pettersen, produksjonsleder 
Arve Rosell, personalsjef
Ingvild Rosenberg, orkesterformidler (p, v)
Reidun K. Rygg, administrasjonssekretær 

RÅD OG UTVALG
Programrådet
Hjalmar Kvam, leder   
Stacey Dixon
David Friedrich 
Bjarte Mo
Francesco Ugolini
Kristiane Norvoll, sekretær

FAGLIG RÅD
Bjørn F. Nilssen, leder    (v)
Gaute Vikdal, nestleder   (v)
Andrea Wensberg  (h)
Anders Frost, nestleder (h)
Mari Poll  (h)
Gyrid Erlandsen  (v)
Ebbe Sivertsen  (v)
Bastien Ricquebourg  (h)
Ida Mo Schanche  (h)
Sveinung Sand

PRØVESPILLKOMITEEN
Åsne Fluge, leder
Dmitry Arseniev  (v)
Odin Hagen (h)
Bjørn Pettersen, sekretær

ARBEIDSMILJØUTVALGET
Katarina Svendsen, hovedverneombud  (v)
Carol Marie Harris, hovedverneombud  (h)
Hans Bjørkroth  (v)
Torger Sanne  (h) (verneombud, h)
Helen Farr  (v)
Gaute Vikdal (h)
Stephanie W. Blanchard (verneombud, v)
Morten Warland
AnneBerit Hansen
Arve Rosell 

ST Y R E ,  A DM I N I ST R A S J O N, 
R Å D  O G  U T VA LG  2 0 1 6
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LEDERE 1. FIOLIN
Francesco Ugolini (1. konsertmester)
Sveinung Sand (alternerende 1. konsert
mester)
Mari Poll (2. konsertmester)
Ingerine Dahl (alternerende 2. konsert
mester)

LEDERE 2. FIOLIN
Harald Grimsrud (*1)
Benedicte Kyllingstad (*2)

TUTTI FIOLIN (1. OG 2. FIOLIN)
Krzysztof Bilicki
Hans Bjørkroth
Sonia Coppey (v)
Zeljko Djerdj
Sigrun EgelandEriksen 
Åsne Fluge
Anders Frost
Carole Marie Harris 
Kristina Jagminaite
Ivana Jasova, (vi, v)
Beate Klev
Chao Kai Lin
Morten Lyngs (vi, v)
Bjarte Mo
Aya Muraki
Naho Nayuki 
Colette Overdijk (p, h) 
Blythe Press,
Jian Ren (vi, h)
Torger Sanne
Eirik Stangenes
Una Maja Vagner
Kristina Wozny
Gjertrud Økland
Kaja Østervold (vi, h)

BRATSJ
Elisabet Skaar Sijpkens (*1)
Wouter Raubenheimer (*2)
Emma Hagenstrøm (*3 ) (p, h)
Ian Anderson, (vi, h)
Beatrice Siegrist Bjørnsen
Stephanie W. Blanchard
Darya Govorun (vi)
James Herstatt 
Odd Sveinung Johnsen
Terje Wiedswang 
Ying Xiong (v)

CELLO
Liv Opdal (*1)
Ilmari Hopkins (*2)
Anders Moberg (*3)
Tonje Bekken
Hjalmar Kvam
Bodhild Vossgård
Jaakko Pulakka
Kari Stavnem
Katarina Svendsen

BASS
Igor Eliseev (*1)
Ivan Zavgorodniy (*2)
Markus Weinhold (*3)
Elizabeth Maine
Per Kristen Mørk (d)
Bjørn F. Nilssen
Jacek Wozny

FLØYTE
Ingrid Neset (*1)
Karin Venaas (*2)
Vidar Austvik

OBO
Kjersti Dahle (*1) (p)
Erik Waldejer (*2)
Stacey Dixon

KLARINETT
Håkon Vestly (*1)
Gyrid Erlandsen (*2) (p, h)
Eli Storstein

FAGOTT
Robert Rønnes (*1)
Dmitry Arseniev (*2)
Oswald Herget 

HORN
Steven James (*1) 
Paul Farr (*2)
Andrea Wensberg
Anett Åkerset
Benedicte Elnes (vi, v)

TROMPET
Vikar (*1)
Odin Hagen (*2) 
Roy Holtan

TROMBONE
David Friedrich (*1)
Ebbe Sivertsen (*2)
Gaute Vikdal

TUBA
Øyvind Grong (*1)

HARPE
Zuzana Pestukova (*1)

PIANO
Ida Mo Schanche (*1)

PAUKER
Odd Børge Sagland (*1)

SLAGVERK
Mark Sijpkens (*1)
Ivar Atle Fjordheim
Bastien Ricquebourg
Håkon Skyberg, slagverk (d, v)

FORKORTELSER
d deltid
p permisjon
vi vikar
st stipendiat
*1 solo
*2 alternerende solo
*3 nestgruppeleder

h  høst
v  vår

O R K E ST E R E T  
2 0 1 6  
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ORKESTERVERK 
Abreu, Zequinha Tico Tico
Anderson, Leroy Pizzicato Plink Plunk
Arutjunjan, Alexander Konsert for trompet og orkester
Asheim, Nils Henrik Beethovennummeret, for orkester, orgel og talestemme (urfremføring)
Asheim, Nils Henrik Sudden Landscapes, konsert for orgel og orkester (urfremføring)
Asheim, Nils Henrik Vindskulpturer
Bach, Johann Sebastian Juleoratoriet, kantate IIII
Bach, Johann Sebastian Air, fra suite nr 3
Bartok, Bela Konsert for klaver og orkester nr 3
Bartok, Bela Rumenske folkedanser
Beethoven, Ludwig Van Konsert for fiolin og orkester
Beethoven, Ludwig Van Symfoni nr 3
Beethoven, Ludwig Van Symfoni nr 5, utdrag
Beethoven, Ludwig Van Symfoni nr 7
Beethoven, Ludwig Van Symfoni nr 9, utdrag 
Bellini, Vincenzo I Puritani, Elviras arie fra 2. akt
Bizet, Georges Les Toréadors, fra Carmen Suite nr 1, 
Brahms, Johannes Konsert for fiolin og orkester
Brahms, Johannes Symfoni nr 1
Britten, Benjamin Les Illuminations
Britten, Benjamin Young Persons Guide to the Orchestra
Bruckner, Anton Messe nr 2s
Bruckner, Anton Symfoni nr 6
Cannabich, Christian Roland Furieux
Debussy, Claude Faunens ettermiddag
Debussy, Claude Nocturnes, (Nuages og Fêtes)
Delibes, Leo Sylvia, Variation dansée “Pizzicati”
Donizetti, Gaetano  a, Nemorinos arie
Donizetti, Gaetano Lucia De Lammermoor, Lucias galskapsscene fra 2. akt
Dukas, Paul Trollmannens læregutt
Elgar, Edward Enigma Variasjoner, Nimrod
Elgar, Edward In the South
Enesco, Georges Symfoni nr 1
Fagerlund, Sebastian Isola
Fauré, Gabriel Après un Rêve, for cello og orkester
Fauré, Gabriel Elegie
Franck, Cesar Les Eolides
Førde, Jan Magne Ouverture
Ginastera, Alberto Concierto Argentino
Glinka, Michael Ruslan & Ludmilla, Ouverture, Scene og Air
Grieg, Edvard Konsert for klaver og orkester
Grieg, Edvard Norsk dans nr 2
Grieg, Edvard Peer Gynt, Morgenstemning og I Dovregubbens hall
Grieg, Edvard Våren
Guilmant, Alexandre Symfoni nr 2 for orgel og orkester
Hakola, Kimmo Konsert for klarinett og orkester
Hallgrimsson, Haflidi Narratives from the Deep North
Halvorsen, Johan Norsk rapsodi nr 1
Halvorsen, Johan Reisen til Julestjernen
Haydn, Joseph Konsert for trompet og orkester
Holst, Gustav Planetene  utdrag
Honegger, Arthur Pacific 231
Humperdinck, Engelbert Hans og Grete, ouverture
Khatsjaturjan, Aram Ilyich Gayaneh, Sabeldans fra suite nr 2
Kverndokk, Gisle Symfoniske Danser
Lehar, Franz Das Land des Lächelns, Dein ist mein ganzes Herz
Leifs, Jón Konsert for orgel og orkester
Ligeti, György Concerto Rumânesc

F R E M FØ RT E  
V E R K  2 0 1 6
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Liszt, Franz Fantasi og fuge over koralen Ad Nos, Ad Salutarem Undam
Marquez, Arturo Danzon nr 2
Mascagni, Pietro Cavalleria Rusticana, Intermezzo
Massenet, Jules Méditation fra Thaïs
MendelssohnBartholdy, Felix Konsert for fiolin og orkester
MendelssohnBartholdy, Felix En Midtsommernattsdrøm 
Mortensen, Finn Symfoni nr 1 
Mozart, Wolfgang A. Figaros bryllup, Ouverture
Mozart, Wolfgang A. Idomeneo, ballettmusikk
Mozart, Wolfgang A. Konsert for klarinett og orkester
Mozart, Wolfgang A. Symfoni nr 32
Mozart, Wolfgang A. Symfoni nr 35
Mozart, Wolfgang A. Symfoni nr 36
Mozart, Wolfgang A. Symfoni nr 38
Musorgskij, Modest Bilder på en utstilling, utdrag
Musorgskij, Modest En Natt på Bloksberg
Musorgskij, Modest Dødens sanger og danser 
Prokofjev, Sergej Løytnant Kije, Troika
Prokofjev, Sergej Petter og ulven
Prokofjev, Sergej Romeo & Julie, utdrag fra Suite 1, 2 & 3
Puccini, Giacomo Gianni Schicchi, Laurettas Arie
Purcell, Henry Dido og Aeneas
Rakhmaninov, Sergej Konsert for klaver nr 3
Rakhmaninov, Sergej Rapsodi over et tema av Paganini
Rakhmaninov, Sergej Symfoni nr 2
Rakhmaninov, Sergej Symfoni nr 3
Ravel, Maurice Pavane
Ravel, Maurice Shéhérazade
RimskijKorsakov, Nikolaj Humlens flukt
RimskijKorsakov, Nikolaj Tsarens brud, Marfas arie fra 4. akt
Rossini, Gioacchino Wilhelm Tell, Ouverture
SaintSaëns, Camille Dyrenes Karneval
SaintSaëns, Camille Konsert for cello og orkester nr 1
Schumann, Robert Das Paradies und die Peri, “Wo find ich sie?”
Schumann, Robert Genoveva, “O Du, der über alle wacht”
Schumann, Robert Manfred, Ouverture
Schumann, Robert Symfoni nr 1
Schumann, Robert Symfoni nr 3
Schumann, Robert Symfoni nr 4
Sibelius, Jean Giv mig ej glans, ej guld, ei prakt
Sibelius, Jean Finlandia
Sibelius, Jean Karelia Suite, Intermezzo
Sibelius, Jean Symfoni nr 1
Sibelius, Jean Symfoni nr 2
Sjostakovitsj, Dmitrij Symfoni nr 6
Sjostakovitsj, Dmitrij Symfoni nr 10
Skrjabin, Aleksander Konsert for klaver og orkester
Skrjabin, Aleksander Reverie
Smetana, Bedrich Den Solgte Brud, Komediantenes dans
Stenhammar, Wilhelm Midvinter
Strauss, Josef  Feuerfest
Strauss d.e., Johann Radetzky Marsch
Strauss d.y., Johann Geschichten aus dem Wienerwald
Strauss d.y., Johann TritschTratsch Polka
Strauss, Richard Don Juan
Strauss, Richard Metamorphosen
Stravinskij, Igor Vårofferet 
Svendsen, Johann Norsk Rapsodi nr 3
Sæverud, Harald Peer Gynt, Salme mot Bøygen
Tsjajkovskij, Pjotr 1812 Ouverture Solennelle
Tsjajkovskij, Pjotr Eugen Onegin, Polonaise og “Kuda, Kuda, Kuda vi udalilis”
Tsjajkovskij, Pjotr Hamlet, Fantasiouverture
Tsjajkovskij, Pjotr Manfredsymfonien
Tsjajkovskij, Pjotr Nøtteknekkersuiten, Sukkertøyfeens dans
Tsjajkovskij, Pjotr Serenade for strykere, vals
Tsjajkovskij, Pjotr Svanesjøen, utdrag fra orkestersuiten
Tsjajkovskij, Pjotr Symfoni nr 5
Tveitt, Geirr Velkomne med æra og Langeleik fra Hundrad Hardingtonar Suite nr 1
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ORKESTERARRANGEMENTER 
Arlen, Harold Arr. Erik Waldejer Over the Rainbow
Coots, John Frederick Arr. Espen Westby Julenissen kommer i kveld
FabriciusBjerre, Bent Arr. Lars Erik Gudim Flåklypa Grand Prix
Harline, Leigh Arr. Petr Cejka When you wish upon a Star
Hollaender, Friedrich Arr. Erik Waldejer Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt
Kent, Walter Arr. Jarle Storløkken White Cliffs of Dover
Mitchell, Joni Arr. René Orea Both Sides Now
R. Parker/H. Charles Arr. S. Brooker We’ll meet again
Piaf, Edith Arr. Reid Gilje Les Trois Cloches
Piaf, Edith Arr. Helge Sunde Milord
Piaf, Edith Arr. Reid Gilje Non, je ne regrette rien
Pierpont, James Arr. David Willcocks Jingle bells
Porter, Cole Arr. Per Ekdahl Lets do it
Porter, Cole Arr. Øivind Westby My Heart belongs to Daddy
Rascel, Renato Arr. Joner Arrivederci Roma
Rodgers, Richard Arr. René Orea Carousel, You’ll never walk alone
Rodgers, Richard Arr. Robert Russell Bennett  Sound of Music, My Favorite Things
Skeie, Eyvind Arr. Erik Waldejer Tenn lys
B. Thiele /G. D. Weiss Arr. Paul Campbell What a Wonderful World
Trad. Arr. Terje Kvam Deilig er jorden
Trad. Arr. Morten Christophersen    Et barn er født i Betlehem
Trad. Arr. Ebbe Sivertsen Per Spelmann
Trad. Arr. John Rutter Glade Jul
Trad. Arr. Aril Schøld How great Thou art
Trad. Arr. David Willcocks Å, kom nå med lovsang
Waits, Tom Arr. Emil Jonason All the World is Green, 
Weill, Kurt Arr. Reid Gilje Mack the Knife

Vanhal, Johann Baptist Konsert for kontrabass og orkester
Vaughan Williams, Ralph Symfoni nr 4
Verdi, Giuseppe Macbeth, Ballabile
Verdi, Giuseppe Skjebnens makt, Ouverture
Vivaldi, Antonio Gloria
Vivaldi, Antonio Konsert for piccolofløyte og orkester
Vivaldi, Antonio Årstidene, 3. sats fra Sommeren
Wagner, Richard Mestersangerne, forspill

ANDRE ORKESTERVERK
Adam, Adolphe Julesang
Anderson, Leroy Christmas Festival
Anderson, Leroy FiddleFaddle
Anderson, Leroy Sleigh Ride
Anderson, Leroy Typewriter
Badelt, Klaus Pirates of the Caribbean: The curse of the Black Pearl, komplett filmmusikk
Chaplin, Charlie City Lights, komplett filmmusikk
Patterson, Paul Lille Rødhette
Silvestri, Alan The Polar Express, When Christmas Comes To Town
Strouse, Charles Annie, Tomorrow
Williams, John Jurassic Park, main theme
Williams, John The Empire strikes back, Imperial March 

KAMMERVERK 
Bartok, Bela Rumenske Folkedanser, utdrag
Beethoven, Ludwig van Strykekvartett op. 59, nr. 1 
Bibalo, Antonio Autunnale, Suite de Concert
Britten, Benjamin Phantasy Quartet
Bruch, Max 8 stykker for klarinett, bratsj og klaver
Debussy, Claude Trio i Gdur
Enesco, Georges Strykekvartett op. 22 nr. 2
Golijov, Osvaldo Mariel, for cello  og marimba
Grieg, Edvard Holberg Suite, Preludium
Grieg, Edvard To melodier
Hindemith, Paul Sonate for 4 horn
Patterson, Paul De tre små grisene
Schumann, Robert Klaverkvartett op 47
Schumann, Robert Pianokvintett i Essdur
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Schumann, Robert Strykekvartett op 41, nr. 1
Schumann, Robert Strykekvartett op 41, Nr. 2
Sjostakovitsj, Dmitrij Strykekvartett nr. 10, op 118
Turner, Kerry Hornkvartett nr. 4
Wiren, Dag Serenade for strykere, Macia

ANDRE VERK FOR KAMMERENSEMBLER
Andersson/Ulvaeus arr. Øystein Bru Frantzen Chess, Anthem
Adele Adkins/Paul Epworth arr. Knut Aabø Skyfall 
Dagsland, Sigvart arr. Storløkken Deg 
Dagsland, Sigvart arr. Aril Schøld Skip i natten 
Gardot, Melody arr. Knut Aabø Baby i’m a Fool 
Knapp, Joseph Fairchild  arr. Aril Schøld Salige Visshet (Knapp=kvinne!)
Mitchell, Joni arr. Erik Berge A Case of You 
Morricone, Ennio arr. Øystein Bru Frantzen Gabriels obo
Newley/Bricusse arr. Knut Aabø Feeling good 
Olsen, S.A.D arr. Knut Aabø Finns det ein aen vei 
Ottesen, Jan Ove arr. Eirik Berge Med en gong eg når bånn 
Schøld, Aina arr. Aril Schøld Alt har si tid 
Schøld, Aina arr. Eirik Berge Dagen i dag med deg 
Schøld, Aina arr. Erik Waldejer Eg ser på deg 
Schøld, Aina arr. Aril Schøld Endelig hjemma 
Schøld, Aina arr. Eirik Berge Hjerta mitt fekk rett 
Schøld, Aina arr. Aril Schøld Hold rundt meg 
Schøld, Aina arr. Aril Schøld Jordmorsang 
Schøld, Aina arr. Erik Waldejer Kor e du min venn 
Schøld, Aina arr. Aril Schøld Lengsel 
Schøld, Aina arr. Aril Schøld Reisa oss igjen 
Schøld, Aina arr. Aril Schøld Velkommen hjem Aina 
Styne, Jule arr. Knut Aabø Funny Girl, Don’t Rain on My Parade
Styne, Jule arr. Knut Aabø Funny Girl, People 
Tesori, Jeanine arr. Eirik Berge The Girl In 14G 
Vasshus, Hanne arr. Anders Brunvær Hauge  Buried 
Vasshus, Hanne arr. Eirik Berge Mistake 
Vasshus, Hanne arr. Knut Aabø Run 
Vasshus, Hanne arr. Eirik Berge She 
Vasshus, Hanne arr. Eirik Berge Sister 
Vasshus, Hanne arr. Knut Aabø The One who stands to Fall 
Vasshus, Hanne arr. Johan Egdetveit Those Eyes 
Waldejer, Sebastian arr. Erik Waldejer 2nd Wave 
Waldejer, Sebastian arr. Erik Waldejer And the City
Waldejer, Sebastian arr. Erik Waldejer France
Waldejer, Sebastian arr. Erik Waldejer It’s easier 
Waldejer, Sebastian arr. Erik Waldejer Ode to the Farewell 
Waldejer, Sebastian arr. Erik Waldejer Savior 
Waldejer, Sebastian arr. Eirik Berge Slow motion dive 
Waldejer, Sebastian arr. Erik Waldejer Smoke is rising 
Waldejer, Sebastian arr. Eirik Berge Touch of soul 

      
INNSPILLINGER
Abel, Morten Arr. Øyvind Grong Aldeles nydelig
Abel, Morten Arr. Øyvind Grong Et døgn i New York
Abel, Morten Arr. Øyvind Grong I år som i fjor
Abel, Morten Arr. Øyvind Grong Lenkegjengen
Abel, Morten Arr. Øyvind Grong Lørdag
Abel, Morten Arr. Øyvind Grong Våkn opp
Abel, Morten Arr. Reid Gilje Lenge leve kjærligheten
Mortensen, Finn  Symfoni nr 1
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HOVEDTALL 2016 (TALL FOR 2015 I PARENTES)

Orkesterkonserter Antall konserter Publikum
I Stavanger
Utenfor Stavanger kommune (inkl Tyskland)
Totalt orkesterkonserter 

Kammerkonserter
I Stavanger
Utenfor Stavanger kommune
Total kammerkonserter

72 (67)
7   (8)

  79 (75)

43 (58)
39 (24)
82 (82)

62 709 (71 973) 
8 503  (4 532) 

71 212 (76 457) 

6 117
2 982

9 099 (8 951) 

KONSERTER / BESØK 2016 (2015)         161 (157)   80 311 (85 408) 

ABONNEMENTSKONSERTER

Hovedserien
Vår
Høst
Klassikerserien
Vår
Høst
Abonnement totalt
Vår
Høst

Antall
  9
  8
  
3

  3

12
11

Besøk
10 447
  8 867

 3 528
 3 517

13 975
12 384

Gj.sn.
1 161
1 107

1 176
1 172

1 165
1 126

Belegg
85 %
81 %

86 %
85 %

85 %
82 %

      Ant.abonn.
  904
  877

  
880

  876

1 784
1 753

 
KONSERTER I STAVANGER, ROGALAND OG UTLANDET M.M.

Antall Publikum

Antall konserter i Stavanger kommune 
Konserter i Rogaland utenfor Stavanger
Turnékonserter (Tyskland)

Konsertoppdrag for sponsorer
Promoteringskonserter («Der folk ferdes»)
 

115
  43 

3

  12
  29

68 826
  3 707
  7 778

  4 461 
  2 220 

I tillegg til konsertene har SSO i 2016 arrangert i alt 17 verkorienteringer  
med 1.400 tilhørere og dessuten hatt 15 andre formidlingsaktiviteter  
for små og store grupper, i alt ca 400 personer, hovedsakelig barn og unge.

P UB L I K UM S STAT I ST I K K

KONSERTER RETTET MOT BARN OG UNGE

Antall
   7
   9
 17
   6

32

Publikum
    2 935
    6 364
  11.634
       215
    2 629
  20 842

Familiekonserter, konserter for ungdom/studenter
For barnehager, i Konserthuset
For grunnskoler, i Konserthuset
Oppsøkende skolekonserter i regionen
Barn og studenter registrert på øvrige konserter
Sum konserter for barn og unge

(I 2016 ble promoteringskonsertene prioritert for innvandrere  
og asylsøkere, og de fleste konsertene ble holdt på asylmottak,  
aktivitetssentre, skoler og barnehager.)
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Sandvigå 1, Bjergsted
4007 Stavanger
Tlf.: 977 56 081

Org.nr.: 974 247 502
post@sso.no

sso.no


