
«Co-Act» som betyr samspill er et prosjekt for 
korps eller orkester i samspill med Quintus.  

Quintus har latt vår gode kollega og meget dyktige 
trønderske komponist og arrangør                      

Christian Aftret Eriksen  få leke seg litt med låtene våre. 
Han har arrangert og tilrettelagt  8 av Quintus sine 
komposisjoner/arrangement for korps og orkester. 
Og som overtyre til hele konserten har han 
komponert et stykke for korpset/orkesteret alene. 
Musikalsk er det meningen at korpset/orkesteret skal 
komplettere Quintus i musikken og ha en 
selvstendig rolle i alle låtene. Vi er sikre på at vi 
sammen med dere skal få til et gnistrende samspill 
og formidle god og levende musikk ut til publikum. 

Prosjektet retter seg mot amatørkorps&orkester som 
har lyst på litt nye utfordringer mht samspill, og har 
en tilnærmet full besetning.  

Musikken er våre egne komposisjoner og 
arrangement. Genren er inspirert av joik, nordiske 
folketoner, vikingtiden, og en swingom inn i         
New Orleans .  

HVEM ER VI 
Quintus er et band tilknyttet 
Fylkesmusikerne i 
Trøndelag. Bandet ble startet i 
1994 og musikerne kommer fra 
Norge, Sverige og Danmark. Selv 
om musikerne er skandinaviske, 
er musikken de selv komponerer 
og arrangerer inspirert av 
tradisjoner fra hele verden. 

Quintus samarbeider med 
kunstnere som representerer 
ulike genrer og ønsker med det 
utvide sine musikalske 
horisonter. Quintus preges av 
den fantasi, glede og entusiasme 
de kommuniserer med publikum. 

Christian A Eriksen  er utdannet 
ved konservatoriene i Trondheim 
og Aarhus, samt ved Norges 
Musikkhøgskole,og har en 
kombinert mastergrad i utøvende 
klassisk trombone og 
instrumentering. Han trives godt 
som potet og i tillegg til tenor - 
og basstrombone spiller han 
gjerne sackbut og tuba. Som 
arrangør beveger han seg også 
sjangerfritt, og leverer 
arrangementer til alt fra 
profesjonelle korps og storband 
til symfoniorkester, i tillegg til å 
gjesteforelese i instrumentering 
både ved NTNU og Nord 
universitet. 

«CO-ACT»  
   Samspill med Quintus



Musikken vil selvsagt bli levert ut til dere i god tid i 
forkant så dere kan øve på musikken sammen med 
deres faste dirigent. Lydfiler av musikken vil også 
være tilgjengelige på digitale flater  

Gjennomføring: Vi tenker oss 3 øvings kvelder/
dager og konsert sammen med dere.  

1 øving kan feks. være på korpset/orkesterets egen 
øvingskveld og ellers er det fint å kunne komprimere 
øving samt konsert til en  «Co-Act» helg sammen 
med dere. På denne måten blir vi godt kjent med 
hverandre, musikken og vi kan få jobbet godt med 
samspillet. Viktig at vi kjenner at vi kan kose oss med 
musikken og i samspillet på scenen. 

Det vi ønsker av dere er at dere har: 

1.Lyst til å spille sammen med oss. 

2.Lyst til å utforske nytt og forhåpentligvis kult repetoire. 

3.Lyst til å vite mer om hvordan å jobbe med samspill. 

4. Lyst til å være med å formidle spilleglede og ulike musikalske  
stemninger til publikum. 

5. Lyst til å arrangere konserten sammen med oss. 

6. Lyst til å ha billettinntektene for konserten selv. 

7. Dere er et amatørkorps/orkester eller et skolekorps som har 
en god besetning og ikke mangler vitale instrumentgrupper og 
har som mål om å utvikle dere selv på samspill og repetoire. 

8. Lyst å jobbe/spille med profesjonelle musikere  

9. Er svaret ja på 8 av 9 punkt her, eller dere kar spørsmål 
ang.prosjektet så ta kontakt med Quintus på: 

post@quintus.no   

+47 99281434 

www.quintus.no 

       

       Musikk og video av oss: 

       https://www.youtube.com/channel/
UCyFRPbBnYfGeRW3O2QJgDow 

https://open.spotify.com/playlist/
4JED2L6g3jplYrDsUDqXdU?
si=yJZYKhIFQPSlrkJa-PUsbA 

Arrangementene og 
komposisjonene til denne 
konserten for korps er innspilt 
sammen med                
Luftforsvarets Musikkorps og  
dirigent Eva Holm Foosnæs og vil 
befinne seg på digitale flater som 
Spotify o.l  vår  2023. Da  kan dere 
høre låtene samt å laste ned til 
øvingsbruk. 

Musikken er våre egne 
komposisjoner og arrangement 
inspirert av  joik, nordiske 
folketoner, vikingtiden, og et snev 
av New Orleans .  

Ta og en lytt til Fylkespodden der 
vi snakker om prosjektet for første 
gang i forkant av innspilling med 
Luftforsvarets Musikkorps. 

https://shows.acast.com/
fylkespodden/episodes/
fylkesmusikerne-quintus-skaper-ny-
musikk-til-korpsbevegelsen 
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