
«Co-Act» som betyr samspill er et prosjekt for 
korps og symfoniorkester i samspill med Quintus, 
ledet av dirigent Bjørn Sagstad. 

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 både for korps og symfoniorkester i 
samspill med Quintus.  

Til å lede oss igjennom prøver og 
konsert på beste måte har vi fått 
med oss den meget dyktige  
dirigenten Bjørn Sagstad. 

Bjørn er utrolig inspirerende og 
kjenner oss og musikken vår godt. 
Han har de beste ører og øyne for 
godt samspill og kreativ formidling 
av musikken. 

«Og det er selvfølgelig stas med en 
ekte dobbel norgesmester med 
oss på laget»   

HVEM ER VI 
Bjørn Sagstad er en dirigent 
med et stort repertoar og 
sjangerbredde. Hans tro på et 
lyttende og utforskende 
lederskap har ført til 
engasjementer som kunstnerisk 
leder, gjestedirigent og dirigent 
lærer i Norden, Europa, USA og 
Asia. Sagstad brenner for 
utvikling av ny musikk og det å 
være en sparringspartner for 
både etablerte og unge 
komponister. Sagstad har vært 
kunstnerisk leder for Sjøforsvarets 
Musikkorps i Bergen, Kristiansand 
Blåseensemble/Kristiansand 
Symfoniorkester, Kristiansund 
Symfoniorkester/Operaen i 
Kristiansund og Prinsens 
Musikkorps i Danmark. Han ledet 
også Nidarholm Musikkforening 
frem til Norgesmester tittelen i 
NM for janitsjar 2019. 

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. 

«CO-ACT»  
   Samspill med Quintus



Vi er sikre på at vi sammen med dere skal få til et 
gnistrende samspill og formidle god og levende 
musikk ut til publikum. 

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.  

Vi tenker oss 4 øvings kvelder sammen med dere i 
forkant av konsert. 2 øvinger vil foregå på deres faste 
øvingskveld sammen med Bjørn Sagstad og en 
musiker ifra Quintus. Og de 2 neste tett oppimot 
konsert sammen med hele Quintus. På denne måten 
blir vi godt kjent med hverandre, musikk og samspill 
og kan kose oss med og i samspillet på scenen. 

Skulle deres faste dirigent ønske å lede hele prosjektet er det 
selvsagt ingenting i veien for det.  

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 og å oppleve godt samspill. 

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

5. Lyst til å arrangere konserten sammen med oss. 

6. Lyst til å ha halvparten av billettinntektene selv. 

7. Dere er et korps/orkester som har en god besetning og ikke 
mangler vitale instrumentgrupper og har mål om å utvikle dere 
selv. 

8. Lyst å jobbe/spille med profesjonelle musikere helt gratis 

Er svaret ja på 7 av 8 punkt her så har dere tillatelse til å ta 
kontakt med Quintus på: 

post@quintus.no  eller +47 99281434 

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. 

    

Musikk og video av oss finner 
dere her : 

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

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

Arrangementene til denne 
konserten for korps vil bli innspilt 
sammen med Luftforsvarets 
Musikkorps høsten 2022 og vil 
befinne seg på digitale flater som 
Spotify o.l i løpet av våren 2023.  
Symfoniorkester arrangementene 
vil bli innspilt i løpet av høsten 
2023 av «Ambulo» som er 
Fylkesmusikernes eget prosjekt 
orkester og ligge ute på digitale 
flater så raskt som mulig etter 
innspilling. 
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