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Lederen har ordet! 

Ja nå er vi i støtet! Vi har gjennomført stafett for livet i øsende pøsende regn og vi hadde en kjempefin tur 

opp i bymarka dagen etter. Tilbakemeldingene fra et lykkelig publikum varmet og Anne på hytta var helt 

klar på at vi må komme tilbake. Det er slike små opptredener som gir krydder i hverdagen vår og sveiser oss 

sammen i verdens tøffeste korps. Forberedelsene til Jeezes! er hektiske og ikke minst vi i trompetrekka 

gleder oss over å få utdelt stadig freskere arrangementer, faktisk så freske at undertegnede måtte i skuffa 

og hente fram et mindre munnstykke for å klatre to oktaver i et støt. Dette blir Herlig! 

"Musikk kan ikke forandre verden, men uten musikk ville livet være en feiltagelse" 

(fritt etter Bob Geldof og Friedrich Nietzsche) 

Øverstkommanderende korpsforvalter 

(Eller bare) Jan Erik 

 

Økonomi 

Faktura for medlemskontingent høstsemesteret er nå levert ut til de fleste. Vi har også søkt om 
tilskudd fra kommunen og Sparebank1, både til Jeezes! og til utstyr. Vi krysser fingre og håper det 
beste.  

Jeezes! -programmet har plass til flere annonser, og kan du skaffe annonsør er det supert!  

Vi vil også prøve med et salgsframstøt på Vikhammersenteret to lørdager før forestillingen. Da kan 
vi reklamere for forestillingen og samtidig selge billetter. Hvem vil være med og bidra i 2 timer på 
en lørdag?  

Lørdag 19/10 klokka 11-13   2 personer og 13-15, 2 personer  

Lørdag 26/10 klokka 11-13                2 personer og 13-15, 2 personer.  

Jeg sender rundt liste som dere kan skrive dere på.  

 

Kasserer 

 

 

 



   

   

Rekrutteringsaksjon! 

MMK trenger flere musikere og styret har bestemt seg for å gjøre et konkret framstøt! Tanken er: Går vi 

sammen om oppgaven så burde vi lykkes. Vår nye mann på baryton er jo resultat av aktiv venneverving. Så 

hvorfor skulle vi ikke greie å verve flere? 

Derfor kommer «personal» til å kontakte hver enkelt av dere. Vi ønsker å finne ut om dere – hver enkelt – 

kjenner noen som tidligere har spilt i korps. Folk som altså har lagt hornet på hylla. Når vi har fått samla alle 

innspill, tar vi kontakt – helt konkret - og inviterer dem til å ta opp sin gamle hobby her hos oss i MMK.  

Så tenk etter: Hvilke mulige kandidater kjenner du? 

Personal 

 

 

 

Viktige datoer utover høsten 

03.11.19  Jeezes!    Ytre Malvik Samfunnshus 

01.12.19 Adventskonsert    Malvik Kirke 

25.12.19 1.jukledagsspilling Malvik Kirke 

 

I tillegg kommer ekstraøvelser i forbindelse med Jeezes! og nissespilleoppdrag. 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 

Hva etter Jeezes?  
Akkurat nå er det vel så at det for de fleste begynner å sige inn at det er en del å pusle med før vi 
3.november er klare som noen egg: Intonasjonen sitter, og det gjør også shuffle og duffle og mystiske 
tonearter. Det er ikke nødvendigvis «walk in the park» å turnere og å bli venn med alle disse fysj- jeg 
mente krysstoneartene. Men, du verden – det er veldig nyttig. Bruk høsten godt, og legg inn noen 
ekstra aksjer i kryssdurenes verden. Det vil utvikle oss som ensemble og som enkeltmusikere ☺ 
 
Bjørn Erik presenterte for alle på siste kaffeøvelse tanker rundt musikalsk utvikling i MMK. Vi ønsker 
også å bruke gruppelederne aktivt – og de er allerede godt i gang etter første pep-talk. Og, for ikke å 
glemme gruppeøvelser – det er et veldig viktig tiltak i vår felles jobb i å utvikle oss som korps. Veldig 
gledelig å observere at klarinettene var først i løypa med gruppeøvelse nå i høst. Og jaggu tar de også 
mål av seg til å opptre på Adventskonserten. Det er supert. Det er plass til flere grupper – så ta 
utfordringen folkens!  
 
Etter Jeezes vender vi blikket mot Adventskonserten (1. desember), 1 juledag og innspilling på 
Lydhagen (29. februar).  Repertoar til Adventskonserten er under utarbeidelse, men helt sikkert blir 
det et vakkert fløytestykke, og selvfølgelig et stykke med de like vakre klarinettene. Tutti blir det også 
selvfølgelig. 
 
Til innspillingen på Lydhagen ser vi for oss 3 – 4 låter som 
representerer MMK på en god måte. Det er krevende å gå i studio. 
Og - vi tenker å dra dit med overskudd, dvs med stoff vi nesten kan 
spille baklengs og med like stor innlevelse om nødvendig. Målet er å 
starte jobben med dette repertoaret etter Jeezes.  Så folkens, keep 
up the good work.  

Apropos Intonasjon: 
 

 

Musikkfaglig v/Anne Mari 


