
PROFILELEMENTER
MØNSTER

INNHOLD

MØNSTERFUNKSJON
Mønsteret er utviklet som et illustrativt tilleggselement
til logoen, og har som formål å speile Luftforsvarets
virksomhet og verdigrunnlag.

Det skal opptre som et identitetsskapende og
gjenkjennelig visuelt virkemiddel på brosjyrer, plakater,
presentasjoner og annet materiell.

Detaljer i elementet henspiller på Luftforsvaret som en
høyteknologisk organisasjon. Fleksibilitet, dynamisk
struktur og assosiasjoner til luftmakt gjenspeiles i
mønsteret.

OPPBYGNING OG BRUK
Mønsteret består av tre elementer: strekmønster, HUD
(Head Up Display) og hovedform (fargeflater), som kan
brukes separat i visse tilfeller, men ikke plukkes
ytterligere fra hverandre. 

Mønsteret – i ulike versjoner – kan samstilles med foto
eller rene fargeflater på farget eller sort bakgrunn der
fargegradering alltid toner ut i bakgrunnsfarge 
(se eksempler side 13).
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KONSERT-
PROGRAM
VÅR 2017
FORSVARET

LUFTFORSVARETS
MUSIKKORPS

Besøksadresse: 
Byscenen
Kongens gate 19, 7. etg.
Inngang fra Repslagerveita
7012 Trondheim

Billettinformasjon:
Billetter kjøpes på www.billettportalen.no eller på tlf. 04612

mellom kl. 10.00 og 17.00 på hverdager. Billetter kan også kjøpes
hos Narvesen, 7-eleven og i døra på konsertdag, men vi tar forbehold 

om at det kan bli utsolgt.
Du kan også finne konsertinformasjon med link til billettsalg på:

www.byscenen.no
Billettpriser: kr. 100/175/225 + avgift

Hold deg oppdatert ved å like oss på 
www.facebook.com/luftforsvaretsmusikkorps

www.forsvaret.no/lfmk
Abonnér på nyhetsbrev via Facebook,

eller ved å sende e-post til info@lfmk.no
For mer informasjon om Forsvaret og førstegangstjeneste,

lærlingeordning, lederutdanning med mer,
se www.forsvaret.no eller ring: 03003

Postadresse: 
Luftforsvarets musikkorps
Trondheim/Værnes MIL
Postboks 4133
7450 Trondheim
post@lfmk.no

Øvrige konserter med Luftforsvarets musikkorps
Samarbeidskonsert med TSO og Württembergisches Kammerorchester 
Heilbronn, Strauss - Et helteliv, torsdag 26. januar kl. 19.30.

Luftmaktseminar LKSK, tirsdag  7. til torsdag 9. februar.

Samarbeidskonsert med Nidaros domkor og Trondheimsolistene, 
Stabat Mater av Poulenc, onsdag 8. mars kl. 20.00 i Nidarosdomen.  

Kammerkonsert turné, Den kulturelle spaserstokken, onsdag 15. og 
torsdag 16. mars

NM i janitsjar – Festkonsert, lørdag 1. april i Olavshallen.

Tre tøffe trommiser spiller for barn på kreftavdelingen, St. Olavs hospital, 
fredag 21. april.

Frigjøringsdag, Veteranmarkering i Nidarosdomen, mandag 8. mai.

Åpning av Jazzfest 2017, onsdag 10. mai.

Promenadekonsert i Skaun, torsdag 1. juni.

Auksjon av kammerkonsert, til støtte for Luftkrigsskolens kreftaksjon. 
Konserten avholdes hos den som får tilslaget, torsdag 8. eller fredag 9. juni.

Promenadekonsert på Hospitalsdagene, torsdag 15. juni kl. 16.00.

Luftforsvarets musikkorps støtter også Den kulturelle spaserstokken med 
musikalsk innhold.  Se: www.trondheim.kommune.no for info.

Vårt konsertprogram ivaretar vår oppgave som Forsvarets ansikt utad.
I tillegg spiller vi ved militære seremonier og arrangementer samt ved

offentlige markeringer.

Promenadekonsert
Torsdag 15. juni kl. 12.00 GRATIS
Stiftsgårdsparken

Hver vår og høst disker Luftforsvarets 
musikkorps opp med promenade-
konserter. De siste årene har Stiftsgårds-
parken vært Luftforsvarets musikkorps 
faste spillested for disse konsertene. Det 
er en naturlig god akustikk i dette flotte
byrommet, og publikum kan kose 
seg blant blomsterbed, høye trær og 
korpsklang. Velkommen til en musikalsk 
opplevelse i kongens hage!

NB: Ved regn flyttes konserten
innendørs til Byscenen.
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Kommandantens sommerkonsert
Fredag 2. juni kl. 12.00 GRATIS
Torget

Å fylle byrom med korpsklang har 
korpset gjort i snart 200 år! I forkant av 
konserten spiller og marsjerer korpset 
gjennom byens brosteinsbelagte gater. 
Konserten er en markering av det gode 
samarbeidet mellom Forsvarets
kulturbastioner i Trondheim: Festningen, 
Rustkammeret og Luftforsvarets
musikkorps. Konserten arrangeres i 
samarbeid med Luftkrigsskolens
kreftaksjon.
NB: Ved regn flyttes konserten
innendørs til Byscenen.

Med pensel og dirigentstokk
Torsdag 23. mars kl. 19.30 
Byscenen

Denne kvelden maler korpset med bred 
pensel med verk som er spesialskrevet 
for blåsebesetning. Et av høydepunktene 
er verket med den maleriske tittelen 
Sun Paint Rainbows on the Vast Waves, 
skrevet av David Bedford. Med solister fra 
korpset får publikum også høre en sats 
fra Mozarts uendelig vakre klarinett-
konsert.

Dirigent: Leif Arne Pedersen

Påskerebus
Fredag 7. april kl. 1200
Byscenen

Påsken er mer enn ski og kvikklunsj. Den 
er også høysesong for kunnskapsspill og 
quizer av ymse slag. Tradisjoner er til for 
og holdes: Luftforsvarets musikkorps sin 
sagnomsuste påskerebus, med trim for 
både lattermuskler og hjerneceller, settes 
opp på Byscenen også i år. Korpsets 
uovertrufne quizmaster, Andreas Trondal, 
presenterer musikalske påskenøtter med 
oppgaver for alle og enhver.

Kaffe og kake er inkludert i billetten.

Klangen av Norge
Fredag 12. mai kl. 12.00
Byscenen

Mange synes lyden av korps er selve 
klangen av Norge, eller ”tonen av gull 
og frihet ” som Agnar Mykle skriver det i 
romanen Lasso rundt fru Luna. Marsjens 
taktfaste strofer har kastet glans over 
nasjonens høytidelige begivenheter i
århundrer. Korpset tjuvstarter feiringen 
av 17. mai med blankpussede
instrumenter og blåsere i toppklasse! 

Dirigent: Bjørn Sagstad

MINiKONSERT
Utlodning av hjemmekonsert
Dag/ettermiddag torsdag 16. eller 
fredag 17. mars.

Om du har en romslig stue med prisme-
krone, studenthybel med felleskjøkken 
eller om du jobber i et verksted – 
Luftforsvarets musikkorps sine kammer-
grupper bringer gjerne musikken ut til 
deg! Vi lodder ut tre minikonserter med 
en liten halvtime med kammerspill. 

Les mer/meld din interesse på FB-siden 
vår: www.facebook.com/luftforsvarets-
musikkorps

Nyttårsmarsjen
Fredag 20. januar kl. 12.00
Byscenen

Mens resten av verden valser rundt i 
tre fjerdedels takt løfter Luftforsvarets 
musikkorps blikket fremover og 
marsjerer inn i det nye året i to fjerde-
dels takt! Senere i januar spiller korpset 
inn en marsjplate og denne konserten 
er en sniklytt til den kommende plata. 
Ingenting er vel som å trampe i gang 
2017 med flotte marsjer! Velkommen til 
et taktfullt nytt år!

Dirigent: Leif Arne Pedersen

Mardi Gras in New Orleans 
Torsdag 2. mars kl. 19.30 
Byscenen

Luftforsvarets musikkorps har i flere 
år spilt New Orleans Jazz og har fått 
grooven inn i beinmargen! Med jazzdiva 
Tricia Boutté fra New Orleans som solist 
disker korpset opp med et fyrverkeri av 
en konsert. Her blir det hoppende glede, 
svingende rytmer og full blås!

Jan Magne Førde har jobbet med denne 
musikalske sjangeren gjennom hele
karrieren og er et naturlig førstevalg 
som dirigent denne kvelden.

Sprudlende kammerspill
Fredag 17. februar kl. 12.00
Byscenen

Opplev solister og ensembler når
messing, treblås og slagverk trår til med 
kammerspill. Uten dirigent tar
musikerne regien, og serverer musikk-
opplevelser i både lite og stort format. 
Etter et år i usikkerhet kan musikerne 
slippe musikkgleden løs! Det blir 
energisk samspill med musikk som er 
både raus, inkluderende og kanskje til 
og med litt pirrende? Den som kommer 
får se!
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