
Feirer 25 år med festkonsert 

Ingress: 

Torsdag 28. oktober skal Arendal Veterankorps feire seg selv. 

Korpset har allerede rukket å bli 25 år, og skal holde konsert i Arendal Kulturhus i Store Torungen 

sammen med Arendalsvenn og operasanger Jens Olai Justvik. 

 

Av Torunn N. Tinghaug 

– Jens Olai er en glitrende sanger, og jeg vet at han har mange tilhengere her i Arendal. Jeg mener 

dette kommer til å bli en spennende, variert og flott konsert, sier dirigenten i veterankorpset Dagfinn 

Tynes. 

Nå håper han bare at publikum vil innfinne seg i Arendals storstue denne kvelden. 

– At vi har klart å få Jens Olai med på jubileumskonserten vår er utrolig morsomt. Han skal være 

konferansier og han skal synge sammen med korpset. I tillegg skal han også synge noe alene. 

Alle de som kjenner Jens Olai fra før vet at han har både humor og sjarm, så dette kan jo ikke bli noe 

annet enn en fest i seg selv! lover dirigenten. 

Travel høst 

Dagfinn og medlemmene i korpset har hatt en svært travel høst i oppladingen til jubileumskonserten. 

Det har kostet både fritid og penger, og i hele høst har de over 40 medlemmene øvd inn noen stykker 

som de skal spille sammen med operasangeren fra Lillesand. 

Av musikalsk innhold vil blant annet publikum få høre bruddstykker fra musikalen Jesus Christ 

Superstar, noen toner fra operaen Den glade enke, og som seg hør og bør på en festaften, blir det 

også en hyllest til alle kvinnene. I tillegg skal Jens Olai Justvik også synge You Raise me up og Holy City 

sammen med korpset. 

– Det blir kjempespennende, og vi gleder oss virkelig til konserten, sier formannen i Arendal 

Veterankorps, Roald Mentyjævi.  

– Vi har hatt øvelsesseminar med profesjonelle instruktører fra Kristiansand Symfoniorkester, og de 

siste ukene før konserten i kulturhuset har vi hatt to øvelser i uka for å få det så bra som mulig, 

legger formannen til. 

Jens Olai gleder seg 

Også Jens Olai Justvik gleder seg til konserten i Arendal. 

– Jeg har flere ganger samarbeidet med korps om konserter, og det er like artig hver gang. Det er en 

spennende og gøyal måte å samarbeide på, og det er jo noe helt annet enn det jeg gjør til daglig, 

innrømmer operasangeren. 

– Å blande tradisjonell janitsjarmusikk og klassisk musikk gir spennvidde i en konsert, og da jeg fikk 

henvendelsen fra veteranene i Arendal tenkte jeg at; JA, dette har jeg lyst til! forteller han. 



Travelt korps 

Arendal Veterankorps er et aktivt korps. Flere ganger i året er de rundt på forskjellige institusjoner i 

Arendal og sprer musikalsk glede. I tillegg har de minst to lørdagskonserter i foajéen i kulturhuset, og 

sommerkonsert ute på Sam Eydes Plass. 17. mai er de et fast innslag på Kanalplassen, og korpset har 

også hatt tre turer til USA for å feire nasjonaldagen ”over there”. 

Fra 35 - 80 

– Alderssammensetningen hos oss er også litt spesiell. Vi er ett av byens yngste korps, men har 

kanskje de eldste medlemmene. Riktignok har vi medlemmer fra midten av 30-årene og oppover, 

men har også et medlem over 80 år. Det er litt stilig og viser at musikk er en hobby man kan ha hele 

livet, og på tvers av generasjonene, forteller formannen. 

Korpset har medlemmer fra både Risør, Tvedestrand, Grimstad og Froland, i tillegg til Arendal 

kommune. 


