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uleFOss: Det er ikke 
hver dag en får sjan-
sen til å spille sammen 
med Kongelige norske 
marines musikkorps. 
Men akkurat det 
skjedde i Ulefosshal-
len tirsdag for 150 
skoleelever. – Kjem-
pemoro.
RoaR HusHagen 
roar.hushagen@ta.no

Det sier Nora Salome Fosse, Åse 
Aarbakk og Marie Draugedal 
Birkeland til TA. De er tre av 24 
elever med tredje- og fjerde-
klassinger fra Kviteseid. De øv-
rige elevene kommer fra Nome, 
Sauherad og Flostad (Aust-Ag-
der).

samarbeidsprosjekt
Anledningen er Klassekorps-
festivalen som ble arrangert på 
Ulefoss. Det er et samarbeids-
prosjekt mellom kulturskolen, 
grunnskolen og skolekorpsene 
i flere kommuner i Telemark. 
Alle elever ved fjerde trinn får 
undervisning på korpsinstru-
menter to ganger i uka.

Elevene fra Kviteseid startet 
opp i tredjeklasse.

– Vi spiller bare på skolen, 
men det er kjempemoro, fortel-
ler de tre jentene som håndte-
rer blåseinstrumenter.

storfornøyde
Etter konserten var de storfor-
nøyde etter to låter med Mari-
nemusikken.

– Det var veldig gøy, slår de 
fast.

– Det er morsomt å spille for-
di det lager god lyd og sanger, 
forklarer de. Foreløpig vet de 
ikke om det blir noen hobby i 
framtida. For på fritida er det 
andre ting som frister mest.

– Fotball, denne uka har vi 
trening og kamp, forteller Åse 
og Marie.

Men Nora liker å spille gitar, 
og kanskje er det en kommende 
musiker der.

Elevene får gode skussmål av 
kontaktlærer Charlotte Lunde-
berg. – Det er en fin gjeng, me-
ner hun. De taklet en ny utfor-
dring med noter.
Jentene fra Kviteseid hadde 

ikke reflektert så mye over 
hvem de skulle spille sammen 
med, men kulturskolerektor 
Cedomir Popadic, slår fast at 
dette er årets høydepunkt.

Besøk av landslaget
– Det er på lik linje med at land-
slaget i fotball skulle komme til 
Ulefoss, det er så stort. Da ville 
det stått litt på hodet. Kultur 
ligger litt under idrett, men det 
prøver vi å gjøre noe med, sier 
han.

           Som ett av de mest synlige 
korpsene i Forsvaret løser Mari-
nemusikken årlig om lag 150 
oppdrag for Forsvaret og det si-
vile kulturliv. Korpset er et po-
pulært og helt egenartet en-
semble, som med sine 35 profe-

sjonelle musikere holder kon-
serter både i inn- og utland. 
Korpset som på folkemunnet 
blir kalt Marinemusikken vant 
Spellemannsprisen i 2003, og 
har gjennomført turneer og 
konsertoppdrag i USA, Viet-
nam, Russland, Kina og Spania. 
Korpset har holdt konserter 
sammen med en rekke musi-
kalske storheter innenfor så å si 
alle musikalsk sjanger.

Fra å være Hortens lokale mi-
litærkorps, har korpset de siste 
årene gjort store framskritt og 
etablert seg som et av de leden-
de blåseensemble i Norge.

– Jeg tror elevene er for små 
til å skjønne det, men det er en 
opplevelse de ikke vil glemme. 
Det er noe de kommer til å dele 

med sine barn og barnebarn, 
mener Popadic.

Opplevelse
Men også garvede musikere 
setter pris på å spille samme 
med unge og fremadstormende 
musikerspirer.

– Det er noe vi gjør av og til. 
Det er en opplevelse i seg selv 
og veldig morsomt. Vi har alle 
vært der, det var slik vi begynte 
også, forteller Jørgen Fasting, 
som spiller på engelsk horn.

Marinemusikken hadde også 
en konsert i Sluseamfiet i Lun-
de på tirsdag kveld.

Etter det kunne festivalar-
rangør John Trygve Bakke en-
delig slappe.

– Han gjør en kjempejobb. 

Det er utrolig mange timer som 
ligger bak et så stort prosjekt 
som dette. Det er primært tak-
ket være John Trygve at vi i det 
hele tatt har Klassekorpsfesti-
valen i Nome. Han må være 
verdens største ildsjel og det 
utrolig moro å se hva han får til 
med elevene. Vi andre er bare 
gode hjelpere. I dag er jeg pøl-
sekoker og det er jeg svært for-
nøyd med, smiler Cedomir Po-
padic.

– Det tar litt tid. Jeg har jobbet 
med marinemusikken siden 
april i fjor. Men dette er årets 
høydepunkt, og nå går det mot 
sommeren etter dette, sier Bak-
ke og håper at Klassekorpsfesti-
valen med Marinemusikken 
skal bli en tradisjon.

En drømmedag 
Nora, Åse og Marie fikk spille sammen med Marinemusikken

– kJemPemOrO: Nora Salome Fosse, Åse Aarbakk og Marie Draugedal Birkeland spilte sammen med Marinemusikken. 
 FOTO: rOar hushagen

Øver: I Ulefosshallen var det øving og drilling med John 
Trygve Bakke som dirigent.

vel BlÅsT: Her er Åse Aarbakk og de andre 
skoleelevene ferdig med konserten.

samsPill: De profesjonelle og de unge musikerspirene 
i samspill.


