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D et er med stor glede at 
Porsgrunn Janitsjarorkester inviterer til vår 
19de Nyttårskonsert i Porsgrunn. 
Vi gleder oss over at Ælvespeilet nå har 
etablert seg som en flott arena for byens 
kulturliv. 
PJO er igjen stolte over å kunne presentere 
en suveren solist på  kveldens konsert.  Fra 
Skien har vi vært så heldige å få med oss Atle Pettersen 
som har etablert seg både som sanger, artist og 
programleder i den norske underholdningsverden. 
Vi ønsker deg en flott musikalsk opplevelse, en god 
fornøyelse, og et riktig godt nytt år! 
 
Anne Friis Dalen, leder 

Geir Sundbø 
Geir Sundbø ble født i Porsgrunn i 1967. 
Han begynte tidlig å spille klarinett i 
Klyve skolekorps, dirigerte for første 
gang som 10–åring og var instruktør fra 
12 års-alderen. Han avtjente 
militærtjenesten i Marinemusikken i 
Horten. Senere ble det utdannelse, 1 år 
på Berklee College of Music i Boston 
USA, komposisjon i 5 år hos Maj og 
Gunnar Sønstevold, orkestrering i 2 år 
hos Olav Berg og analyse i 1 år hos Rolf 
Wallin. 
Geir har siden 1990 vært fast dirigent i Porsgrunn Pike– og Guttekorps, 
og har i tillegg blitt mye brukt som instruktør i en rekke korps og 
ensembler i regionen. - Og han komponerer også! 
Han tar bestillingsoppdrag fra solister, ensembler og korps, og har gitt ut 
flere komposisjoner. 
Geir har dirigert Porsgrunn Janitsjarorkester siden 2008. 



Atle Pettersen 
Atle Pettersen 
(f.1989) vokste opp i 
Skien, og startet sin 
sangkarriere i barne-
koret Gla'vox fra 
Gulset. Han deltok i 
Melodi Grand Prix 
junior i 2003 - 14 år 
gammel. 
I 2006 deltok han 
også i Kjempesjansen 
på NRK, og vant også 
Ungdommens 
kulturmønstring i 
Telemark samme år. 
 
Høsten 2010 deltok 
Atle Pettersen i den norske versjonen av X Factor på TV 2. Dette ble hans 
nasjonale gjennombrudd, siden programmet høsten 2010 hadde 
gjennomsnittlig 596 000 seere hver fredagskveld. Han kom på andreplass i 
konkurransen. 
I 2011 ga Atle Pettersen ut sitt første soloalbum. Høsten 2011 deltok han også 
i TV 2s program Skal vi danse. Han danset sammen med Marianne Sandaker 
og vant hele konkurransen etter å ha slått Kari Traa i finalen. 
I 2012 opprettet Pettersen rockebandet ”The Scheen”, sammen med sine 
tidligere bandmedlemmer fra ”Above Symmetry”. I august 2014 vant bandet 
verdens største band-konkurranse for usignerte band, Emergenza. 
Høsten 2013 deltok han i NRK-programmet Stjernekamp, der han endte på 
tredjeplass. I november 2013 var han også med i forestillingen The Beatles – 
It was 50 years ago today. 
I 2015 var Pettersen programleder for NRKs Sommeråpent en uke sammen 
med Nadia Hasnaoui. 
Vi så ham senest på TV-skjermen som programleder på Lille julaften på 
NRK. 
Som vi forstår, er det en meget travel og aktiv solist vi har med oss i dag, og 
vi ønsker lykke til på veien videre! 
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JOKER Duestien, Skien 
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Åpent alle dager: 

man-fre 09-20 
lør 09-18 
søn 09-20 
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Champagne Galopp      Hans Christian Lumbye 
           Arr. Stig Gustafson 
 
Hanen         Eilif Gulbranson 
           Arr: Torstein Aagaard-Nilsen 
 
Edenstrand        Jerker Johansson 
 
Can’t take my eyes off you    Bob Crewe & Bob Gaudio 
 Solist: Atle        Arr. Jens Wendelboe 
 
Crooner’s Serenade      div. 
 Solist: Atle        Arr: Justin Williams 
 
Don’t you worry ’bout a thing   Stevie Wonder 
 Solister: slagverket      Arr: Diane Downs 
           & Rick Mattingly 
 
Flåklypa Medley      Bent Fabritius Bjerre 
           Arr: Lars Erik Gudim 

Første avdeling 

Dirigent: Geir Sundbø 
Konferansier: Torbjørn Waag 



Radetzky Marsch      Johann Strauss 
           Arr: Alfred Reed 
 
3 fra Bør Børsson jr:     Egil Monn Iversen 
           Arr. Tom Skjellum 
 * Wienerbrød-tango  
 * Å, æ kjinne ein kar     
 * Børs sang        
 
 
Abbey Road Medley      John Lennon & Paul McCartney 
 Solist: Atle        Arr: Lars Erik Gudim 
 
Sway         Pablo Beltram Ruiz 
 Solist: Atle        Arr. Øyvind Strand 
 
Ceremonial Procession     Edward Elgar 
           Arr. Clare Grundman 
 

Annen avdeling 

Med forbehold om endringer i programmet 

Arrangementet støttes av: 
Kulturavdelingen i Porsgrunn Kommune 



Porsgrunn Janitsjarorkester... 
retter en stor takk til alle som har bidratt med støtte til denne 
nyttårskonserten. Uten dere kunne vi ikke gjennomføre slike 
arrangement for å gi oss alle en god kulturopplevelse. 
PJO er spesielt glade for endelig å spille i vårt nye kulturhus, med 
alle de fasiliteter både vi og publikum nyter godt av. 
Og ikke minst takker vi vårt kjære publikum som kommer for å 
høre på den musikken vi presenterer. 
Det er tross alt dere vi spiller for. 
 
Vi håper at våre valg faller i smak, og at vi frister dere med nye 
gjester og variert musikk ved en senere anledning. 
 

Følg oss på Facebook og les mer på:   www.pjo.no 
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Xenacom er et selskap som holder til i Porsgrunn og driver med rådgivning innen musikk 
og kommunikasjon! 
Vi tilbyr tjenester innen artist management, promotering, markedsføring og booking. 
Mer informasjon finner du på https://www.facebook.com/xenacom.xenacom/ 



Fløyte 
Hege Brenni 
Miley Fraenkl 
Ida Marie Helvin 
Vibeke Linna 
 
Klarinett 
Anne Friis Dalen 
Tina Helvin 
Karin Berg Johansen 
Gry Lio 
Agnete Mjelland Hafskjold 
Halvor Solheim 
 
Bass klarinett 
Tore A. Henriksen 
 
Fagott 
Elise Kristiansen Sundbø 
 
Saxofon 
Per Ivar Karlsen 
Arne Kittilsen 
Cesilie Mørch Olsen 
Inger-Anne Stavran Johansen 
Yvonne Sørensen 
Tor Tveraaen 
 
Horn 
Nina Bakke 
Tonje Bakke 
Heidi Kalbekkdalen 
Linda Kalbekkdalen 

Kornett/Trompet 
Ivar Buer 
Sonja Buer 
Toralf Halvorsen 
Svenn Ivar Krogsund 
Patrick S. Lorentzen 
Mette K. Sortedal 
Johanne Sortedal Palerud 
Nils Cato Sundsaasen 
 
Trombone 
Thor Oscar Bolstad 
Rolf Wahlberg Johansen 
Arnulf Rasmussen 
Terje Østby 
 
Baryton 
Harald Evenseth 
Roald Larsen 
Ane Sætha 
 
Tuba 
Rune Eikeland 
Mads Løberg Pedersen 
 
Slagverk 
Terje Arneng 
Elise Haugerud 
Dag Gøran Marthinsen 
Bjørn Løberg Pedersen 
David Teigen 
Martin Teigen 

Porsgrunn Janitsjarorkesters 
besetning på Nyttårskonserten: 



...om Porsgrunn Janitsjarorkester 
 
Musikalsk er PJO altetende, og liker å spille for folk, både utendørs og inne. 
Korpset ønsker å spille musikk som alle kan høre på. Dette gjenspeiler seg i 
ulike typer seminarer og konserter, i samarbeid med andre korps, kor, sangere 
og musikere, og deltagelse på stevner og festivaler i inn- og utland. 
 
Vi prøver å være et trivelig korps, både å være med i og høre på. Det er derfor 
hyggelig at vi stadig får positive tilbakemeldinger og skryt for et godt miljø. 
Det tar vi med oss videre! 
Vi ønsker å ha et repertoar som er variert og spennende, og vi prøver å knytte 
til oss andre musikere, det være seg solister, vokalister eller kor, teatergrupper 
eller andre korps. 
 
Vil du være med oss? 
Vi har alltid bruk for musikanter med rutine og dyktighet. Hos oss betyr hver 
stemme mye, og du er selvfølgelig med å påvirke korpsets valg av repertoar og 
musikkprofil. 
 
PJO har vært med i kulturbildet i Porsgrunn siden 1886, den gang under 
navnet ”Bymusikken Heimdal”, men siden 1954 med dagens korpsnavn. 
Vi vil fortsatt gjøre vårt beste for å skape musikk og trivsel i kommunen, også 
på andre dager enn 17.mai.  
Nyttårskonserten er et godt eksempel på musikk som skaper glede i hverdagen 
både for dere og for oss. 
 
Vi ønsker deg en god konsertopplevelse og et GODT NYTT ÅR! 

GRASROTMIDLER 
Visste du at du kan støtte PJO når du spiller LOTTO eller Tipping? 
Si ifra til tippekommisjonæren at du vil støtte Porsgrunn 
Janitsjarorkester (org.nr 971 322 349) når du kjøper en LOTTO– 
eller TIPPE-kupong. Dette koster deg ikke noe ekstra, men Norsk 
Tipping vil øremerke en andel av din innsats til PJO.  
Så husk på oss—og takk for støtten! 



Lyst til å bli med oss? 
Her er noen glimt... 
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