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I perlehumør 

Takk til alle for skinnende musicalperler! Jeg føler det ble «stang inn» på veldig mange måter i 

helga. Vi fikk til et feiende flott show, vi hadde mange strålende solister, korpset spilte bra og vi 

gjennomførte en knirkefri produksjon. I tillegg feiret vi 2 x 50 års-dager på fredag kveld. Gratulerer 

Line og Berit! 

Dette er den første større produksjonen vi gjennomfører i det nyoppussede YMS. Det merkes 

faktisk at huset er blitt mye mer funksjonelt. Det blir mye mindre bæring av tunge kasser, lyd og 

lysrigg er på plass når vi kommer og den nye publikumstribunen fungerer fint. Snart får vi ny 

sceneelementer også, selv om vi ikke hadde bruk for dem denne gangen.  

I styret hadde vi en liten bekymring tidligere i høst, siden vi mente vi var ute i litt dårlig tid til å 

planlegge. I tillegg ble Bjørn Erik satt ut av spill, og vi manglet som vanlig slagverkere. Heldigvis 

består MMK-teamet av veldig mange dyktige og arbeidsomme mennesker, som ser ut til å løse alle 

slags problemer. Arrangementskomité ledet av Berit og markedsføringskomité ledet av Brita har 

jobbet med henholdsvis teknisk gjennomføring og markedsføring. Aldri har vi vel hatt en så flott 

pyntet sal og scene. Lisbet med økonomikomitéen har hatt ansvar for program, billetter og 

sponsorinntekter.  

Denne gangen har jeg lyst til å trekke spesielt fram makeløse Maciej som har vært helt sentral i de 

musikalske forberedelsene og gjennomføringen. Han har vært høyt og lavt som arrangør, 

instruktør, leder av kompgruppa, kontakt mot Katta og mye mer. Jeg tør ikke tenke på hvor mange 

timer som må ha gått med. Alt dette har vært fulgt godt opp av resten av musikkfaglig, som har 

hatt en krevende høst siden vi har vært gjennom en periode uten fast dirigent. I tillegg har Anne 

Mari igjen vist seg som en dyktig regissør og inspisient som greier å «gjete kongens harer». Her har 

det også gått med mange timer! Alt i alt, mener jeg vi nok en gang har vist at MMK er gode på 

dette med produksjoner. Denne gangen ble vi til og med belønnet gjennom brukbart med 

publikum! Selv om vi markedsfører oss som best vi kan gjennom aviser, plakater og sosiale medier, 

har hver enkelt av dere helt klart bidratt til dette – akkurat som vi oppfordret til.  

Hver av dere har også øvd inn stemmer, møtt opp på øvelser, holdt konsentrasjonen oppe 

gjennom ei lang og slitsom helg og hjulpet til med stort og smått. MMK er et drømmelag!  

Arne  



   

   

Nyttårsfest 2019 

2019 nærmer seg med stormskritt og vi i personalkomitéen ønsker alle hjertelig velkommen til 

nyttårsfest. 

Sted: Småsalene, YMS 

Tid: Lørdag 19. januar kl. 19:00  

Antrekk: Det kommer vi tilbake til.  

Sett av datoen nå, påmeldingsliste kommer i desember. 

Hilsen Personalkomitéen 

 

Adventskonsert Malvik kirke 2.12.2018 

Søndag 2.12 kl. 1700 arrangeres den tradisjonelle adventskonserten i Malvik Kirke. 

Deltagere blir Vikhammer og Saksvik skolekorps (hovedkorps, aspiranter og drillere), 

Malvik Blandakor, Malvik Kirkes barnekor (Corus, Coro og Corrisimo) og arrangøren 

Malvik Musikkorps.  

Det blir kaffe og kake salg i kirkestua før konserten, fra ca. kl. 1500 til 1700.  Øvingsplan og 

arbeidsliste vil komme.                        

MMK arrangement 

 

Adventskonserten 2. desember – info fra musikkfaglig 

Ikke før vi har kostet av oss det siste glitteret etter Musicalperler, så er det nye gode 

musikkopplevelser i vente. Det er noe eget med advent uansett hvor gammel man er.  Det er 

forberedelse, det er forventning men også forhåpentligvis ro. MMK’s adventstid blir veldig ny i år 

da vi for første gang på mange år ikke skal gjøre Julespill. Blir sikkert litt rart, men også litt godt. 

Sikkert er det i alle fall at vi får mer ro til å lage vakker musikk som vi skal presentere et 

forventningsfullt publikum. Vi startet høsten med et seminar hvor vi brukte lørdagen til 

ensemblespill. Vi vil veldig gjerne gi disse ensemblene plass på konsertene våre fremover, og to 

grupper blir da en del av denne konserten. Programmet er som følger: 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinv-nR5rPeAhWBZCwKHYdDCmQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sharefaith.com/image/christian-symbols-clipart-for-advent.html&psig=AOvVaw2lIkzCxJ5w0V-s9Z9qwFg3&ust=1541182576146109


   

   

• Chiquilin de Bachin 

• Treblåsgruppe (Maciej)  

• Messinggruppe (Kåre) 

• When you wish upon a star 

• Deilig er Jorden (Ny-arret) 

Avhengig av hvordan programmet ellers blir satt sammen (vi er arrangør), har vi satt opp «In the 

bleak mid-winter» som reserve til vårt program om det blir plass. 

God advent fra musikkfaglig v/Anne Mari 

 

 

Oppdatert årsplan høst 2018 – vår 2019 

25. november  Nisseorkester 

2. desember  Adventskonsert 

25. desember  Høytidsgudstjeneste 

19. januar  Årsfest 

10. februar  Korpstreff på Messebygget 

11. februar  Årsmøte 

22.-23. mars  NM seminar 

5. april   NM 

Mai   Vårkonsert (MBK), dato ikke bestemt 

17. mai  17. mai 

28. juni – 1. juli Tur 

http://bestanimations.com/Nature/Fall.html

