
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 2018

FORSVARET

musikkorps
LUFTFORSVARETS

Jubileumskonsert
med Ole Edvard Antonsen
Torsdag 15. februar kl. 19.30
Byscenen

Luftforsvarets musikkorps fyller 200 
år og feirer med en storslagen fest på 
Byscenen. Publikum kan forvente seg 
et vidt spekter av musikalsk lekenhet, 
feiende marsjer, norske perler og
historiske tilbakeblikk når Trøndelags
eldste kulturinstitusjon slår på stor-
tromma! Verdens beste korpsmusiker, 
og korpsets tidligere sjefsdirigent, 
trompetist Ole Edvard Antonsen står på 
scenen med jubilantene. Velkommen til 
en forrykende og legendarisk kveld!
Dirigent: Bjarte Engeset
Konferansier: Harald Herresthal
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Virvel og fanfare -
Norske militærkorps i 200 år
Konsert og utstillingsåpning
Lørdag 10. mars kl. 14.00
Ringve musikkmuseum

Denne utstillingen er en feiring av 
landets profesjonelle militærkorps, 
med Luftforsvarets musikkorps som 
utkikkspunkt. Historien nøstes opp fra 
1818 da de fem første brigadekorpsene 
ble stiftet. På åpningskonserten har 
korpset gravd i arkivene. Det blir
”pipeblæsere”, norske marsjer og
moderne militærmusikk. Konserten og
utstillingen gir et unikt innblikk i
musikkinstitusjonen som har preget 
byens kulturliv i 200 år.
Dirigent: Leif Arne Pedersen
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Mardi Gras i New Orleans
Torsdag 15. mars kl. 19.30
Byscenen

Bli med når paradebandet Luftforsvarets 
musikkorps tar publikum med til
jazzens arnested New Orleans! Korpset 
er så heldige å ha med seg sangeren 
Tricia Boutté som etter å ha blitt en eta-
blert stjerne i sørstatsbyen, slo seg ned 
på Sula på Sunnmøre! Herfra kommer 
også bandleder, arrangør og trompetist 
Jan Magne Førde. For tredje året på rad 
er denne gjengen klar til å fylle salen 
med trøkk, spilleglede og musikalsk 
galskap! Det blir svingende heit New 
Orleans-Jazz med full blåserekke!

Dirigent og solist: Jan Magne Førde
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Påskerebus
Fredag 23. mars kl. 12.00
Byscenen

Påsken er mer enn ski og kvikklunsj - 
den er også høysesong for
kunnskapsspill og quizer av ymse slag.
Luftforsvarets musikkorps holder
tradisjonene i hevd, og spiller opp med 
en uovertruffen musikkquiz.
Quizmaster Andreas Trondal
presenterer musikalske påskenøtter 
med oppgaver for alle og enhver. Og 
når du er ute i vinterkulda er det viktig å 
huske på Fjellvettregel nr. 9: Spar på
kreftene og søk ly om nødvendig! Hos 
oss får du kaffe og kake inkludert i
billetten.
Konsertmester: Stig Førde Aarskog
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Marsjkonsert
Onsdag 16. mai kl. 12.00
Byscenen

Med denne konserten inviterer byens 
eldste korps til 17. maiforspill! Her 
rendyrkes marsjen som musikalsk 
uttrykk: taktfast, presist og storslått. 
Marsjer er blåseorkestrenes ned-
arvede spesialitet, og marsjens taktfaste 
strofer har kastet glans over nasjonenes 
høytidelige begivenheter i århundrer. 
Korpset løfter fram noen av de aller
flotteste marsjene som fins, og
setter stemningen opp mot 17. mai med 
blankpussede instrumenter og blåsere 
av ypperste klasse! 

Dirigent: Bjørn Sagstad
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Musikk i de Trondhjemske gater

Luftforsvarets musikkorps feirer 200 år med feiende korpsmusikk i Midt-
byen denne våren. Dette må du få med deg:

Musikalsk Byvandring:
 Torsdag 31. mai Torsdag 7. juni Torsdag 14. juni
 Fredag 1. juni  Fredag 8. juni Fredag 15. juni
Oppmøte ved Stiftsgårdsparken klokka 13.00

Bli med på musikalsk byvandring gjennom Midtbyen der korpset 
stopper på historiske steder for å spille musikk med lokal tilknytning. 
Byvandringen er gratis. Velkommen til en kulturopplevelse med marsjer, 
trim og lokalhistorie!

Store grupper bes melde seg på til: produsent@lfmk.no
OBS! Værforbehold

Musikk i Kongens hage
Onsdag 6. juni kl. 12.00
Fredag 22. juni kl. 12.00
Stiftsgårdsparken
 
Under grønne trekroner disker Luftforsvarets musikkorps opp med
sommerkonserter i Kongens hage. Stiftsgårdsparken er korpsets faste 
arena med sin naturlig gode akustikk og vakre omgivelser. Her kan
publikum kose seg blant blomsterbed, høye trær og korpsklang.
Programmet er sommerlig og variert, fra klassiske perler til populær-
musikk. Velkommen til en musikalsk opplevelse under åpen himmel!
Det blir oppmarsj i forkant av konserten.

Ved regn flyttes konsertene innendørs til Byscenen.
 
Musikkfest 2018 - Åpningskonserten
Lørdag 2. juni kl. 12.00
Krigsseilerplassen ved Royal Garden
 
Som regionens eneste profesjonelle korps får Luftforsvarets musik-
korps briljere på åpningskonserten til Musikkfest 18 – en folkefest hvor 
en rekke musikere og band spiller utendørs for å synliggjøre musikk-
mangfoldet i byen. Musikkfest er et internasjonalt arrangement som 
arrangeres i mer enn 100 land på verdensbasis. I år er det
korpsbevegelsens 100-årsjubileum som er i fokus her til lands. 

Musikk og propaganda
Tirsdag 3. april kl. 13.00 
Byscenen - Gratis prøvevisning.

Musikk er et mektig manipulasjons-
instrument og mange storslåtte verker 
har blitt brukt i propagandaøyemed. 
Regimer som Sovjetunionen, Tysklands 
naziregime, DDR med flere, har kalkulert 
brukt musikk for å vinne folket på sin 
side og forsterke sitt budskap. Forestill-
ingen om musikkens makt er visualisert 
med bilder og video. I samarbeid med 
Den kulturelle skolesekken turnerer 
korpset med Musikk og propaganda på 
en rekke videregående skoler i Trønde-
lag utover vinteren og våren.
Dirigent: Leif Arne Pedersen
Musikalsk konferansier: Wolfgang Plagge
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Luftforsvarets musikkorps 200 år - et kort overblikk 

Året 2018 er et jubileumsår for Luftforsvarets musikkorps, vi feirer 
nemlig 200 år! 

Korpset ble opprettet i 1818 som Trondhjemske brigades musik-
korps. Omdøpt til 5. divisjons musikkorps i 1916, og da 5. divisjon ble 
erstattet av Distriktskommando Trøndelag, fikk korpset etter hvert 
navnet Forsvarets distriktsmusikkorps Trøndelag. Divisjonsmusik-
ken ble brukt i dagligtale helt frem til overgangen til Luftforsvarets 
musikkorps i 2006. Det siste hamskiftet, fra infanterigrønt til lyse-
blått, kom som en konsekvens av endringer i det militære nærværet i 
trøndelagsregionen på 2000-tallet – og etter ønske fra korpset selv.

Samtidig som vi i år feirer Forsvarets musikk sitt 200-årsjubileum, 
så har militærmusikken i Norge dypere røtter enn som så. Allerede 
i 1627 fantes det en militær trommeslager i Trondheim. Musikken 
hadde på den tiden en direkte taktisk betydning som kommunikas-
jonsmiddel på slagmarken. Musikere fantes derfor ved alle avde-
linger, og i løpet av 1700-tallet hadde infanteriet fått trommer og 
fløyter, og kavaleriet trompeter og pauker.

Etter hvert oppsto også større samlinger av musikere ved de høyere 
militære staber. Ved starten av 1800-tallet hadde både første og an-
dre trondhjemske infanteriregiments stab hvert sitt ensemble med 
omtrent ti musikere, i tillegg til de avdelingsvise pipere og tamburer. 
Disse to ensemblene ble ved hærordningen av 1817 slått sammen til 
Trondhjemske brigades musikkorps det påfølgende året. 

Utmarsj ved Orkla i 1919.

I om lag 130 år var det brigademusikken som utgjorde kjernen i 
det profesjonelle musikklivet i Trondheim. Korpsets musikere sto 
for størstedelen av byens offentlige konserttilbud, ofte utendørs og 
gratis for hele befolkningen. Takket være dem fantes det også kom-
petente musikere til byens kinoorkester, teaterorkester og symfoni-
orkestrets begynnelse. 
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Utekonsertene, og da særlig paviljongkonsertene, nådde sitt 
høydepunkt i første halvdel av 1900-tallet, men er en tradisjon 
korpset fortsatt har med seg om enn i noe redusert form. Fram til 
1950-tallet spilte korpset utendørs sommer som vinter. I dag har 
korpset utekonserter kun i sommerhalvåret. I tillegg spiller de en re-
kke andre konserter i konsert - og kulturhus i Trondheim og omegn. 
Til sammen utfører korpset rundt 150 musikalske oppdrag i året. 

En stor del av ensemblets aktivitet består i dag i å spille for Forsvaret. 
Korpset samarbeider tett med Luftforsvaret, spesielt med
Luftkrigsskolen og Ørland hovedflystasjon siden de ligger så nært, 
men Luftforsvaret andre avdelinger besøkes også jevnlig.  

Ellers har Luftforsvarets musikkorps alltid vært en naturlig
bidragsyter ved festivitas, både kongelige og mer alminnelige sådan. 
Det mest prestisjetunge årlige oppdraget er nok å få lede begge 
byens 17. mai-tog gjennom gatene; en tradisjon som stammer fra 
midten av 1800-tallet. Trondheims status som kronings- og
signingsby har også medført prestisjetunge musikalske oppdrag.

200 år er lang tid, og selv om Luftforsvarets musikkorps, akkurat som 
i 1818, er et militært musikkorps, så er mye annerledes enn ved
starten. Musikerstillingene har blitt heltidsstillinger, den enslige 
instruktøren har vokst til en administrativ stab, musikerne blir ikke 
lenger opplært internt, men har lang musikkutdanning. Korpsets 
besetning har endret seg i løpet av årene, instrumenttyper har
forsvunnet og andre har kommet til, kvinner har fått adgang og 
utgjør nå om lag 40 prosent av de ansatte. Og ikke minst har
musikklivet eksplodert og blitt mye mer mangfoldig enn i 1818.

Fra sitt hovedkvarter, som siden 2009 har vært Byscenen i Prinsens 
gate, fremstår korpset i dag som vitalt, offensivt og med en sjanger-
bredde få kan vise maken til. Korpsets kanskje viktigste styrke har 
alltid vært repertoarbredden og dagens korps spiller, i tillegg til 
tradisjonell korpsmusikk, både kunstmusikk,
samtidsmusikk, rytmisk musikk, samt lager egne produksjoner for 
barn, ungdom og eldre. Korpset fremstår som en attraktiv
samarbeidspartner og har de siste årene gjort produksjoner med 
blant andre Trondheim symfoniorkester, Nidarosdomen, Cirka Teater,
Kamfest, Olavsfestdagene, Ringve museum, Den kulturelle skole - og 
barnehagesekken, Trondheim kommunale kulturskole samt en lang 
rekke fremstående solister og dirigenter.

Hva de neste 200 år vil bringe er vanskelig å si noe om. Luft-
forsvarets musikkorps har vist seg å være et tilpasningsdyktig korps, 
og korpsets utvikling vil nok også i fremtiden påvirkes av samfunns-
endringer. Allikevel vil menneskene som utgjør korpset bidra til 
stabilitet og til en videreføring av historie og tradisjon som gjør at 
Trondheims militærkorps vil være gjenkjennbart inn i fremtiden.

Tekst: Kaptein Mikal Engen, tubaist i Luftforsvarets musikkorps

Her er korpset fotografert ved et besøk i Bergen i 1890.

Øvrige konserter
De Unges Nyttårskonsert, lørdag 20. januar kl. 17.00 på Byscenen.

NM i janitsjar - Festkonsert, lørdag 17. mars kl. 20.00 i Olavshallen.

Institusjonskonserter, 17. - 20. april.

Lansering marsjmappe, torsdag 26. april kl. 12.00 på Byscenen.
Vi inviterer til prøvelytting av sesongens marsjrepertoar. Gratis

Parkkonsert, torsdag 14. juni kl. 16.00, Hospitalsdagene.

Midtsommerkonsert, torsdag 21. juni, Museet Kystens Arv i Stadsbygd.

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

Støtte til Forsvaret
Luftmaktseminar, 6. - 8. februar på Luftkrigsskolen (LKSK).

Åpning Basecamp, mandag 12. mars  LKSK.

Medaljeutdeling, fredag 6. april UNIFIL.

Norsk Militær Tattoo, 20. - 22. april i Oslo spektrum.

Sesongåpning Rustkammeret, onsdag 2. mai i Erkebispegården.

8. mai seremonielt:
  8. mai markeringer ved krigsseilermonumenet,
  retterstedet, De fallnes bauta og    
  frigjøringsgudstjeneste i Nidarosdomen.   
  
  Trøndelag fylkeskommunes og Trondheim kommunes
  Veteranmarkering for inviterte gjester.

Graduasjon LKSK og veterantreff, lørdag 16. juni, Øysteinsalen.
Vårt konsertprogram ivaretar vår oppgave som Forsvarets ansikt utad.
I tillegg spiller vi ved militære seremonier og arrangementer samt ved

offentlige markeringer.

For mer informasjon om Forsvaret og førstegangstjeneste,
lærlingeordning, lederutdanning med mer,

se www.forsvaret.no eller ring: 03003
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MUSIKERE
FLØYTE
Musikkaptein  Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen
Musikkaptein  Tonje Elisabeth Berg
OBO
Musikkaptein   Wenche Merete Helbæk
FAGOTT
Musikkaptein   Bror Aune Larssen
KLARINETT
Musikkaptein   Stig Førde Aarskog
Musikkaptein   Astrid Haug Netland
Musikkløytnant   Lise Aandal-Herseth
Musikkspesialist  Benedikte Skjæveland Larsen (vikar)
Musikkspesialist  Aksel Hovdar (vikar)
Musikkspesialist  (vakant)
SAXOFON
Musikkaptein  Per Otto Paulsen
Musikkaptein  Heidi Helbostad
Musikkaptein  Jostein Haug Netland
TROMPET
Musikkløytnant  Geir Morten Øien
Musikkløytnant  Kristin Louise Hetland
Musikkspesialist  Emil Emilson Holmesland (vikar)
HORN
Musikkaptein  Inger Nordahl Jacobsen
Musikkaptein  Dan Arve Stokke Eliassen
Musikkspesialist  Asgeir Søfteland (vikar)
TROMBONE
Musikkaptein  Runar Valheim Værnes
Musikkaptein   Kirsten Leidland
Musikkaptein  Øystein Herfindal
EUPHONIUM
Musikkspesialist  Tore Haug Samuelsen
TUBA
Musikkaptein  Ola Ellefsen
Musikkaptein  Mikal Engen
SLAGVERK
Musikkaptein  John Ivar Knutzen
Musikkaptein   Andreas Skaugerud Trondal
Musikkløytnant  Even Lothe

KORPSSJEF
Oberstløytnant Marius Johansen
  990 94 698/sjef@lfmk.no
NESTKOMMANDERENDE
Musikkaptein Eivind Rise
  489 45 145/post@lfmk.no
PRODUSENT
1. Konsulent Ingunn Moslet
  474 63 077/produsent@lfmk.no
TEKNISK PRODUSENT
Konsulent Sverre Bøgh
  489 44 373/prodmed@lfmk.no
NOTEARKIVAR
Kaptein (p)  Steinar Mørkved
  920 61 928/steinar.morkved@yahoo.no
INFORMASJONSANSVARLIG
  Unni Skoglund
  info@lfmk.no
IT/MULTIMEDIA
  Rune Andreas Wold
  906 50 004/raw@lfmk.no

ADMINISTRASJON

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

Billettinformasjon:
Billetter kjøpes på www.byscenen.no/ eller i døra på konsertdag. 

Med forbehold om at det kan bli utsolgt.
Billettpriser: kr. 100/175/225 + avgift

Hold deg oppdatert ved å like oss på 

luftforsvaretsmusikkorps
www.forsvaret.no/lfmk

Abonnér på nyhetsbrev via Facebook,
eller ved å sende e-post til info@lfmk.no

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

Norsk Militær 
Tattoo 2018
FRA REVELJE TIL TAPPENSTREK

- ET SPEKTAKULÆRT SHOW 
FOR HELE FAMILIEN!

FORSVARET PRESENTERER:

Forestillinger i Oslo Spektrum:
Fredag 20. april kl. 20:00
Lørdag 21. april kl. 13:00 & kl. 18:00
Søndag 22. april kl. 13:00
 

Billettsalg: ticketmaster.no / tlf. 815 33 133 
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