


Kjære publikum 

Det er med stor glede å igjen kunne ønske 

velkommen til Porsgrunn Janitsjarorkesters 

tradisjonelle nyttårskonsert som faktisk er nr. 24 i 

rekken. Etter to år med Corona pause i januar, så er 

det veldig godt å være tilbake og vi er utrolig 

takknemlig for at vår solist fra 2021 og 2022 også 

takket JA i 2023 slik at vi endelig kan fremføre Hilde 

Louise Asbjørnsens musikk.  Vi gleder oss veldig til å 

samarbeide med henne.  Kveldens konferansier bør 

også være kjent for det lokal publikum, nemlig vår 

egen Lena Barth Aarstad, kjent fra utallige show i 

vårt område.  

Et veltrimmet korps håper å kunne gi publikum en 

god nyttårsstemning.  Vi ønsker hver og enkelt en 

flott musikalsk opplevelse, en god fornøyelse og et 

riktig Godt Nytt År ! 

Velkommen! 
Anne F. Dalen  (leder PJO) 



HILDE LOUISE ASBJØRNSEN  

(f 1976 fra Sykkylven på 

Sunnmøre) har mange talenter.  

Hun er jazzvokalist, låtskriver, 

skuespiller, kabaretartist og 

tekstforfatter.  Hun er blitt 

beskrevet som en miks av 

Marilyn Monroe og Billie 

Holiday. 

I sin musikalske karriere har 

hun gitt ut hele 11 kritikerroste 

album og sammen med sitt eminente band leverer 

Hilde Louise konserter det virkelig gnistrer av.   

Hilde Louises første soloforestilling – «The Lulu Show» 

ble satt opp på flere scener og fikk terningast 6 og hun 

vant komiprisen som årets Kvinnelige Scenekomiker. I 

2021 lanserte hun boken og soloforestillnigen «Stardust» 

som er en hyllest til åtte kvinnelige artister fra jazzens 

æra. Forestillingen har gått for fulle hus og fått 

glitrende tilbakemeldinger 

Foruten flere roller fra teaterscenen og musikaler har 

Hilde Louise også deltatt i NRK’s Stjernekamp og 

dirigentkonkuransen Maestro hvor hun gikk helt til 

topps. 

PJO gleder seg veldig til å ha denne fantastiske artisten 
med på årets Nyttårskonsert. 



LENA BARTH AARSTAD  

er utdannet skuespiller ved 
«Paul McCartney-skolen» i 

Liverpool, og jobbet 8 år som 
skuespiller i London. 

 Etter at hun flyttet hjem 

igjen til vårs i Porsgrunn 

har hun bl.a. jobbet på 
Riksteateret, Teater Ibsen, 

Hålogaland Teater og 
Grenland Friteater.  

Lena har også skrevet, produsert og spilt i rundt 

40 egne show i Grenlandsområdet; 15 
sommershow i Porsgrunn (Sommerlatter med 

Lena og de), og 16 juleshow med bl.a Jannicke 

Irwin Abrahamsen i Skien.  

Du kan også se Lena som «Frøya», den hip hop 
elskende rektoren på Rauland skule, i den 

prisvinnende tv-serien «Jordbrukerne» på NRK.  

Du har nok også hørt henne på lydbøker, som 
hallodame på TV3 og på Fisher Price leketøy.  



GEIR SUNDBØ  

ble født i Porsgrunn i 1967.  

Han begynte tidlig å spille 

k l a r i n e t t  i  K l y v e 

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. 



Om Porsgrunn Janitsjarorkester 

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 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 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! 

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. 
 

 

Lyst til å støtte oss? 

STØTTEMEDLEMSKAP 

Vi tar gjerne imot støttemedlemmer som blir oppdatert om våre 

aktiviteter og konserter. Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

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! 





Arrangementet er støttet av: 

Våre 

sponsorer 



Arrangementet er støttet av: 



Arrangementet er støttet av: 



Arrangementet er støttet av: 



Første avdeling 
In Charge 
 
 

Ellington !  
 
 

Lerkekvidder 
Solister på Piccolo : Vibeke 
Landbakk og  Hege Brenni 
 
 

The Fall 
 
 

Alaska 
 
 

They Don`t Make  
Movies 
 
 

Carry Around 
 
 

Tritsch-Tratsch Polka  
 
 

Champagne-Galopp  
 
 

Jerker Johansson 
 
 

Duke Ellington  
 Arr. Stephen Bulla 
 

Oscar Borg 
 Arr. Jan Eriksen 
 
 
 

Hilde Louise Asbjørnsen 
 Arr. Håvard Fossum 
 

Hilde Louise Asbjørnsen 
 Arr. Erik Eilertsen  
 

Hilde Louise Asbjørnsen 
og Anders Aarum 
 
 

Hilde Louise Asbjørnsen 
 
 

Johann Strauss  
 Arr. Alfred Reed  
 

Hans Christian Lumbye 
Arr. Stig Gustafson  



Annen avdeling 
Bryllupsdag på 
Troldhaugen 
 
 

El Gato Montés 
 
 

Du Held I Meg 
 
 

We Won’t Recall 
 
 

Desert Song 
 
 

Nutcracker Suite 
 
 

Edvard Grieg 
 Arr.John Brakstad 
 
 

Manuel Penella 
 Arr. Shelley Hanson 
 

Hilde Louise Asbjørnsen 
 Arr. Erik Eilertsen 
 

Hilde Louise Asbjørnsen 
og Anders Aarum 
 

Hilde Louise Asbjørnsen  
 
 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky  
 Arr. Clair W. Johnson 

 

Solist: Hilde Louise 
Asbjørnsen 

 
 

Dirigent: Geir Sundbø 
 

 

Piano: Anders Aarum 
 
 

Konferansier: Lena 
Barth Aarstad 

Med forbehold om endringer i programmet 



Besetning på Nyttårskonserten: 

FLØYTE 

Hege Brenni 

Vibeke Landbakk 

Sara Schöffel 
 

KLARINETT 

Anne Friis Dalen 

Tron Olaf  Evensen 

Tina Helvin 

Karin Berg Johansen 

Gry K. Lio 

John Lium 

Stefano Panzeri  
 

BASS KLARINETT 

Tore A. Henriksen 
 

SAXOFON 

Yvonne Eriksen 

Arne Kittilsen 

Tor Tveraaen 
 

HORN 

Heidi Kalbekkdalen 

Ann Lisbeth Leifsen 

Cathrine Rossvang 
 

BARYTON 

Roald Larsen 

Ane Sætha 

Terje Østby 

 

 

KORNETT/TROMPET 

Ida Thaulow Arnestad 

Ivar Buer 

Toralf Halvorsen 

Espen Klavenes 

Iselin Andersen Krogsund 

Svenn Ivar Krogsund 

Ajna Menon 

Johanne Palerud 

Natalie Løberg Pedersen 

Mette K. Sortedal 

Tor Thorjussen 
 

TROMBONE 

Aleksander Berg Carlsson 

Imre M. S. Lindtveit 
Eirik Noer Smedstad 
 

TUBA 

Rune Eikeland 

Erik Halvorsen 
 

SLAGVERK 

Terje Arneng 

Elise Haugerud 

Dag Gøran Marthinsen 

Bjørn Løberg Pedersen 

Christoffer J. Sønstvedt 
 

DIRIGENT 

Geir Sundbø 



Porsgrunn Janitsjarorkester retter en stor takk 

til alle som har bidratt med støtte til denne 

nyttårskonserten.  

Og sist men ikke minst takker vi vårt kjære 

publikum som kom for å høre på musikken vi 

presenterte. 

Det er tross alt dere vi spiller for! 

Vi håper dere likte konserten vår, og at vi ses 

ved en senere anledning. 

 

Vi ønsker dere også et riktig GODT NYTT ÅR! 

Godt Nyttår 
2023 




