
	  

	  

Bestum	  Strykeorkester	  (BSO2):	  Årsmelding	  2012	  	  

 
 
Bestum strykeorkester (BSO2) består av de yngste i orkesteret – aspirantorkesteret og 
rekruttene. Formålet er først å fremst å lære å spille instrumentet og spille sammen med andre.  
 
Styret har i 2012 bestått av 3 medlemmer 
Kaja Kollandsrud – leder 
Audrey Stark – konsert og arrangementansvarlig 
Gry Bråthen - rekrutteringsansvarlig 
 
BSO2 har i 2012 samarbeidet med BSO1. Orkestrene har felles kasserer i tillegg til at 
instrumentleie og individualundervisning administreres av BSO1. 
 
Aspirantorkesteret har hatt separate, ukentlige øvelser hele året. Kristin Sæther var orkesterets 
dirigent frem hun gikk ut i barselpermisjon i mars og Hjørleifur Valsson tok over og vikarierte 
ut året.  
 
Medlemstall pr. 31.12.2012 
 
	   Gutter	   Jenter	   Fiolin	   Cello	  	   SUM	   Sum	  fra	  2011	  

Rekrutter	   3	   12	   11	   4	   15	   7	  

Aspirantorkester	   4	   10	   11	   3	   14	   12	  

 
Rekrutteringskampanjer på Bestum og Skøyen førte til mange nye rekrutter i 2012. 
Engasjementet av en ekstra fiolinlærer – Sunniva Carmen Fossum, for undervisning på 
Skøyen skole fra og med høstsemesteret 2012. Hun fortsetter som privatlærer også i 2013, og 
underviser foreløpig først og fremst rekrutter. Dette førte til en meget god respons og førte til 
at rekruttgruppen vokste fra 7 til 15 i 2012. I tillegg har vi to rekrutter på venteliste på 
henholdsvis cello og fiolin på slutten av året. Fire rekrutter som falt fra i løpet av 2012. Dette 
regnes som normalt.  
 
På grunn av jubileumskonserten valgte man ikke å foreta opprykk fra aspirant til 
juniororkesteret før etter konserten. Med en fiolinist i permisjon ble det et noe mindre orkester 
da 3 medlemmer rykket opp og de hadde kun 4 øvelser før julekonserten. De gjennomførte 
likevel en vellykket konsert.  
 
Arrangementer 
BSO2 har i 2012 avholdt følgende fellesarrangementer med BSO: En huskonsert i den 
amerikanske kirken 18. april, sommerkonsert 13. juni i Ullern kirke og jubileumskonsert i 



	  

	  

Marienlyst skoles aula 20. oktober samt julekonsert i Ullern kirke 8. desember. I tillegg deltok 
aspirantorkesteret på Rådhushonserten 13. mars.  
 
På grunn av jubileumskonserten ble det ikke avholdt huskonsert i høstsemesteret. Dette ble 
erstattet av felles avslutninger der elevene spilte både for hverandre og sammen hos sine 
respektive lærere som juleavslutning. 
 
Aspirantorkesterets medlemmer var med på helgeseminar på Saltø i Sverige. Seminaret ble 
avsluttet med felles huskonsert.  
 
Som del av jubileumsfeiringen ble rekruttene og aspirantorkesterets invitert til foredrag og 
demonstrasjon av hvordan man lager en cello til instrumentmaker Jakob von der Lippe i 
Theresesgt. 8 medlemmer deltok på arrangementet, og etterpå feiret vi med pizza hos Peppes.  
 
Økonomi 
Aspirantorkesteret har mottatt offentlig støtte fra Oslo kommune, for detaljer se  
årsregnskapet. 
 
 
 
Styret i BSO2 
 
Kaja Kollandsrud    Audrey Stark   Gry Braathen 
 


