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Endelig MMK 

Velkommen til en flunkende ny sesong med vårt fantastiske Malvik musikkorps. For mange av oss 

er jo dette vårt andre hjem, der vi deler store og små opplevelser med storfamilien. Vi hører støtt 

og stadig at samspill er så viktig i utdanning, arbeidsliv og i samfunnet. I MMK er vi så heldige å 

utøve samspill i praksis. Det er noe i denne kombinasjonen av å lytte og å bidra mens roller og 

ansvar beveger seg rundt i ensemblet.  

Magisk! 

Det er bare å glede seg til sesongen 2018/2019.  

Arne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan høst 2018 – vår 2019 

21. august Første øvelse etter sommerferien 

8.-9. september Seminar 

22. september Spilleoppdrag på biblioteket, i perioden 12-15 (ensemble) 

4. oktober Markering av Korpsåret 2018 i Bruket, Hommelvik 

3.-4. november Konsert YMS, øvelse på lørdag, konsert på søndag 

25. november Nisseorkester 

2. desember Adventskonsert 

25. desember Høytidsgudstjeneste 

19. januar Årsfest 

10. februar Konsert på Bruket 

11. februar Årsmøte 

22.-23. mars NM seminar 

5. april NM 

Mai Vårkonsert (MBK) 

17. mai 17. mai 

Juni Tur 

 



   

   

Kaffeøvelser høsten 2018 

Minner om info fra før sommeren vedrørende kaffeøvelser. 

4. september: Berit K og Trond 

2. oktober: Jan Erik og Anne Mari 

6. november: Brita og Anders 

4. desember: Helge og Kåre 

Anbefaler å notere seg dette i kalenderen med varsel noen dager i forkant.  

Mette 

 

Støttemedlemskap 

Kjenner du noen som kan tenke seg å bli støttemedlem i MMK? Det koster 450 kr i året og 

faktureres i starten av høstsesongen. Som støttemedlem mottar man MMK-nytt, slik at man kan 

følge med på korpsets aktivitet. Økonomi trenger bare et navn og en fakturaadresse, så fikser vi 

resten. Jeg har verva Pål, og det er jo ingenting i veien for å verve for eksempel katta, kanarifuglen 

osv. Lykke til! 

Lisbet 

Musikkorpsenes år i Malvik 

I forbindelse med at det i 2018 markeres 200 årsjubileum for Forsvarets musikk og 100-års 
jubileum for Norges Musikkorps Forbund utnevnte kulturminister Helleland 2018 til 
musikkorpsenes år. 
 
På nettsidene til Norges Musikkorps Forbund sier de dette om jubileet: «Målsettingen for NMFs 
100-årsjubileum er at hele Norge skal få del i korpsbevegelsens jubileumsmarkering. Korpsene er 



   

   

kulturelle bærebjelker i lokalsamfunnet. I «Musikkorpsenes år» skal vi synliggjøre hvor viktig 
korpsbevegelsen er!» 
 
I april ble det nedsatt en prosjektkomite i Malvik med deltakelse fra alle de fire korpsene i bygda, 
og vi er allerede godt i gang med å planlegge/gjennomføre flere arrangementer nå i jubileumsåret. 
Agnes Omenås er prosjektleder, mens Sverre Vikhammermo og jeg deltar som representanter fra 
Malvik Musikkorps.  
Et arrangement som allerede er gjennomført er da skolekorpsene deltok på sommeravslutningen 
til Kulturskolen i juni.  
De neste 6 ukene vil bibliotekene sette fokus på korpsene i bygda gjennom en utstilling på begge 
bibliotekene, både i Hommelvik og på Vikhammer. Her vil vi promotere Musikkorpsenes År, 
konserten med Luftforsvarets Musikkorps 04.10.18 på Bruket, og ikke minst fokusere på 
rekruttering av nye medlemmer til korpsene. For å skape litt ekstra blæst er det lagt opp til at 
korpsene bidrar med litt musikk på de to siste lørdagene i september. For VSSK og MMK er 
tidspunktet lørdag 22.09.18 fra kl. 12.00 på Vikhammer Bibliotek.    
4. oktober er det klart for konsert på Bruket med Luftforsvarets Musikkorps – en konsert som vi 
håper vil trekke mye publikum, og sette fokus på Jubileumsåret. 
 
Såfremt finansieringen går i orden vil skolekorpsene avslutte jubileumsåret med skolekonserter i 
slutten av november i samarbeid med Luftforsvarets Musikkorps.  

Roar 

 


