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D et er med stor glede at 
Porsgrunn Janitsjarorkester inviterer til vår 
20. Nyttårskonsert i Porsgrunn - et lite 
jubileum, med andre ord. 
PJO er stolte over å kunne presentere  
Helene Bøksle som suveren solist på  
kveldens konsert.  Hun har  etablert seg 
som en av Norges flotteste stemmer de 
siste 10 årene. Og fra Skien har vi fått med oss Johanne 
Foldøy Hageberg, som vi garantert vil høre mer fra i tiden 
som kommer. 
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. 



Helene Bøksle 
Helene Margrete Bøksle 
(f. 1981) fra Harkmark i 
Mandal fikk sitt store 
gjennombrudd i 2009 med 
juleplata Det hev ei rose 
sprunge som solgte til 
platinaplate, til tross for at 
den ikke ble markedsført. 
Hun har også ved flere 
anledninger sunget 
sammen med kjente navn 
som Bjørn Eidsvåg,  Kurt 
Nilsen, Secret Garden og 
Vamp. Som 13-åring sang 
Bøksle under utdelingen av 
Nobels fredspris. Høsten 
2003 deltok hun i Kjempe-sjansen på NRK, hvor hun endte på fjerdeplass. 
Helene har opptrådt på Spellemannprisen, har vært med i NRK-programmet 
Beat for beat. Hun har turnert i Kina i regi av Rikskonsertene med 17 
konserter på to uker. Hun har gitt ut flere soloplater og bidratt på flere 
produksjoner med bl.a  filmmusikk.I 2011 deltok hun i finalen i Melodi 
Grand Prix og to år senere var hun med i NRK-serien Stjernekamp. Vinteren 
2016 sang hun filmmusikken til den norske storfilmen om Birkebeinerne. 
Hun holder mange konserter gjennom året, og sist desember har hun hatt en 
lang rekke julekonserter over store deler av landet. 

Johanne Maria Foldøy Hageberg 

Johanne er opprinnelig fra Bærum, men flyttet 
til Skien for snart 5 år siden. Hun har drevet 
med sang, dans og teater hele livet, og går nå 
på musikklinjen ved Skien Videregående. 
Johanne var også med i Jannicke Irvin 
Abrahamsens oppsetning ”Musikal Musikal” 
som gjorde stor sukksess for noen år siden. 
Hun var finalist i Radio Grenlands 
sangkonkurranse i 2013, og har vunnet flere 
skoletalentiader.  
Sin unge alder til tross; hun har også rukket å 
utgi sin debutsingle ”We will be together” og 
hun har flere spennende prosjekter på 
kalenderen i tida framover.. 
Vi gleder oss allerede til fortsettelsen! 



Arrangementet er støttet av: 

JOKER Duestien, Skien 
Tlf. 35 52 33 41 

 
Åpent alle dager: 

man-fre 09-20 
lør 09-18 
søn 09-20 



Arrangementet er støttet av: 



 
National Emblem      E.E. Bagley 
           Arr: Frederick Fennell 
 
Sheherazade       Nicolai Rimsky-Korsakov 
           Arr: Calvin Custer 
 
Happy New Year      Benny Andersson 
Solist: Johanne       & Bjørn Ulvaeus 
           Arr: Rolf Wahlberg Johansen 
 
A chorus line       Marvin Hamlish 
           Arr: John Cacavas 
 
Mitt Land        Rolf Løvland 
Solist: Helene        Arr: Sindre Hotvedt 
 
Skyfall         Adele Adkins, Paul Epworth 
Solist: Helene        Arr: Jay Bocook 
 
Erik Bye minner      Bjarne Amdahl, Finn Ludt & 
          Jon Kirkebø Rosslund 
           Arr: Idar Torskangerpoll 
 
Champagne Galopp      Hans Christian Lumbye 
           Arr. Stig Gustafson 
 

 

Første avdeling 

Dirigent: Geir Sundbø 
Konferansier: Torbjørn Waag 



Selections from Home Alone    John Williams 
           Arr: Paul Lavender 
 
Gabriellas Sång       Stefan Nilsson & Py Bäckman 
Solist: Johanne        Arr: Lars Erik Gudim 
 
Marche des Parachutistes Belges   Pierre Leemans 
           Arr: Charles A. Wiley 
 
Koppången        Pererik Moreaus 
Solist: Helene        Arr: Svein H. Giske 
 
Trolldans        Trad. Island 
Solist: Helene        Arr: Haakon Esplo 
 
Brudemarsj fra Lødingen    Trad. 
           Arr: Idar Torskangerpoll 
 
 

Annen avdeling 

Med forbehold om endringer i programmet 

Arrangementet støttes av: 
Kulturavdelingen i Porsgrunn Kommune 
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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 Ælvespeilet, 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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FLØYTE 
Hege Brenni 
Silje Dahl-Hanssen 
Vibeke Landbakk 
Miley C. Wergeland 
 
KLARINETT 
Anne Friis Dalen 
Karin Berg Johansen 
Heidi Larsen 
Anne Lene Lien 
Gry K. Lio 
John Lium 
Agnete Mjelland Hafskjold 
Halvor Solheim 
 
BASS KLARINETT 
Tore A. Henriksen 
 
SAXOFON 
Marie Haaheim 
Per Ivar Karlsen 
Cesilie Mørch Olsen 
Inger-Anne Stavran Johansen 
Yvonne Sørensen 
Tor Tveraaen 
 
HORN 
Heidi Kalbekkdalen 
Linda Kalbekkdalen 
Iselin Kittilsen 
Tina Kjærvik 

KORNETT/TROMPET 
Ivar Buer 
Toralf Halvorsen 
Sonja Trosby Herlufsen 
Svenn Ivar Krogsund 
Mette K. Sortedal 
Johanne Sortedal Palerud 
Nils Cato Sundsaasen 
Tor Thorjussen 
 
TROMBONE 
Thor Oscar Bolstad 
Rolf Wahlberg Johansen 
Eirik Noer Smedstad 
Terje Østby 
 
BARYTON 
Harald Evenseth 
Roald Larsen 
Ane Sætha 
 
TUBA 
Rune Eikeland 
Kristian Larsen 
Mads Løberg Pedersen 
 
SLAGVERK 
Terje Arneng 
Elise Haugerud 
Dag Gøran Marthinsen 
Bjørn Løberg Pedersen 
 

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. 
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. 
 
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. 
Vi ønsker deg en god konsertopplevelse og et GODT NYTT ÅR! 

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! 



GODT NYTT ÅR! 



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





Arrangementet er støttet av: 


