Seniorkorpset er et tilbud til aktive og tidligere
amatørkorpsmusikere som har tid, og ønske om å benytte litt av
fritiden som pensjonist til å kunne spille litt ekstra. Vi øver hver
mandag fra kl. 10:00 til 12:15 i 2. etasje i kulturskolens lokaler.
Øyvin Dall-Larsen
har vært korpsets dirigent siden desember
2016. Han er opprinnelig fra Kristiansund,
men flyttet til Drammen i 1990. Han har
vært aktivt innenfor korpsmiljøet.
Dall-Larsen spiller trompet.

Randi Gunhildstad
startet å synge offentlig i 1980, samtidig
som hun begynte å ta sangundervisning
og har hatt jevnlig videreutdanning hos
forskjellige sangpedagoger opp gjennom
årene. Hun har dirigentkurs og er
dirigent for kor. Randi er aktiv innenfor
ulike musikksjangere og har en varm og
bevegende stemme som engasjerer
publikum.

SwingCompagniet ble etablert høsten 2016 og spiller variert og
svingende underholdningsmusikk fra forskjellige tidsepoker.
Orkesteret beveger seg i det musikalske landskapet mellom
svingende dixieland og storbandmusikk, ispedd blues og
latinamerikanske rytmer, og har med sitt repertoar nådd et bredt
publikum. Orkesteret har 11 medlemmer som alle har lang
erfaring innenfor ulike musikksjangere og medvirker på ulike
musikkarenaer.

SwingCompagniet’s julekonsert
Torsdag 14. desember 2017

Program:
Seniorkorpset:
Julekveldsvise
Arnljot Høyland/Alf Prøysen
All I Want For Christmas Is My Two Front Teeth Don Gardner
Romjulsdrøm
T. Borg/Alf Prøysen
Sleigh Ride
Leroy Anderson
Sangen til Julestjerna
Egil Monn-Iversen/Axel Helgeland
We Wish You A Merry Christmas
Eng. Folk Song

SwingCompagniet:
My Little Suede Shoes
I Thought About You
Bill Bailey
Quiets Nights And Quiet Stars
The Most Wonderful Time Of The Year
En stjerne skinner i natt
Let It Snow. Let It Snow. Let It Snow
Santa Baby
Vi tenner våre lykter
Santa Claus Is Coming To Town
Baby It’s Cold Outside
Gabriella’s song
Deilig er Jorden

Charlie Parker
Johnny Mercer
Trad/arr Paul Severson
Antonio Carlos Jobhim/Gene Lee
Eddie Pola/George Wyle
Tore W Aas
Sammy Cahn/Jule Styne
Joan Javits/P Springer/T Springer
Bjørn Rønningen
Haven Gillespie/J Fred Coots
Frank Loesser
Stefan Nilsson
Bernhard Severin Ingemann

SwingCompagniet består av:
Randi Gunhildstad, vokal, Tom Nilsen, altsaksofon/klarinett, Dagfinn
Berge, tenorsaksofon/klarinett, Trond Anderssen, barytonsaksofon/
klarinett, Yngve Greni, trompet/flygelhorn, Øivind Hauger, trompet/
flygelhorn, Sven Arne Trolsrud, trombone, Raymond Enersen, gitar,
Kari Bergaplass, piano, Sverre With, kontrabass og el-bass, Ingar
Andresen, trommer.

En Stjerne skinner i natt

Vi tenner våre lykter

Nå er den hellige time
vi står i stjerneskinn,
og hører klokkene kime
nå ringes julen inn.

Sneen dalte lett og fin,
og strøk mildt mot ruten min.
I morges da jeg drømte på min pute.
Vi tok skjerf og votter på,
hastet veldig med å gå,
snart var det tusen barnespor der ute

Englene synger høyt i kor,
synger om fred på vår jord,
verden var aldri helt forlatt,
en stjerne skinner i natt.

En nyfødt kjærlighet sover,
nå er guds himmel nær,
vår lange vandring er over,
stjernen har stanset her.
Englene synger høyt i kor,
synger om fred på vår jord,
verden var aldri helt forlatt,
en stjerne skinner i natt.
Se himmelen ligger og hviler,
på jordens gule strå.
Vi står rundt krybben og smiler,
for vi er fremme nå.
Her kan vi drømme om en fred,
som vi skal eie en gang,
for dette barn har himmelen med
og jorden fylles med sang.

Jul, - for swingende
Fjell kirke
Torsdag 14. des. 2017 kl. 19:00

Ref:
Og vi tenner våre lykter når det mørkner,
og når alle lyder pakkes inn i vatt,
ja vi tenner våre lykter når det mørkner,
kanskje lyser de til kvelden si’r god natt.
Først så trakk vi kjelken opp, på en diger
bakketopp,
så suste vi av sted langt utpå jordet.
Og så bar det opp igjen,
snart var vi på topp igjen
så lo vi mens vi akte små og store
Ref:
Vi har bygget oss et slott
som vi syns ble stort og flott
med prinser og en snødronning så vakker.
Vinterdagen tar farvel,
Vi må hjem, nå er det kveld,
vi ser på himlen at det lir og lakker.

SwingCompagniet
m/vokalist Randi Gunhildstad

Seniorkorpset
Dirigent Øyvin

Dall-Larsen

Ref:
Konsertens samarbeidspartner:

Takk for besøket!
SwingCompagniets neste konsert:
Lier kulturscene fredag 12. jan. 2018.

