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Julestjerner og ildsjeler 

Takk til alle for en fin adventsstund i kirka på søndag. Det er en utrolig fin tradisjon at vi møtes på 

denne måten hvert eneste år, vi frivillige ildsjeler som syns det er viktig å kjenne på at vi hører til i 

Malvik. Takk til Ragnar for en flott ledet konsert, og takk til arrangementskomitéen med Kåre i 

spissen denne gangen, som sørget for alt det praktiske ble ordnet på fullkomment vis.  

Det er godt å se at det fins ildsjeler både i kor og korps, og ikke minst i barnekorene. Corus, Coro 

og Corissimo sjarmerte oss alle, og vi er veldig glade for at VSSK stiller opp, selv om de øver for 

fullt til julespill for tiden. Messinggruppa og treblåsergruppa fra korpset var viktige høydepunkter i 

konserten. Et fint konsept som vi må ta med oss videre.  

Jeg tror det låt fint av MMK også, med to låter som passet veldig godt i sammenhengen. Også fikk 

Malvik blandakor oss til å felle en tåre for de som ikke gleder seg til Jul i år.  

Det var mange julestjerner i kirka på søndag.  

Arne 

 

Nissespilling 

Som tidligere år blir det nissespillinger denne sesongen også. Alt er ikke helt i boks enda, men 

fredag 4 januar har vi et oppdrag på SINTEF som i fjor, og dagen etter lørdag 5 januar er vi 

engasjert av Saksvik barnehage til deres juletrefest på Messebygget. Begge oppdragene er full 

pakke med leker, nisse og poser. På SINTEF er det i tillegg tryllekunstner, som jeg forøvrig allerede 

har fått booket. Så venter jeg på endelig avklaring på om det blir spilling torsdag 3 januar, eller 

torsdag 10 januar på Kongsberg Seatex. Til slutt har jeg en avtale med Trønderenergi om at vi skal 

ha en dialog rundt når de skal arrangere juletrefest, som de to siste årene har vært i slutten av 

november. Så sett gjerne av dagene i kalenderen, så håper jeg å få sendt ut en plan i god tid før jul. 

Dette er gode penger til korpskassen, i tillegg til trivelige dugnader og god egenøving mot NM og 

toppform der.  

 

Anders - nisseorkesterkoordinator MMK  

 



   

   

Hei alle sammen! 

Vi har snakket mye om musikalsk utvikling den siste tiden og det var masse fine innspill etter 

gruppeoppgavene forrige tirsdag. Det var noen punkter som gikk igjen hos de fleste, at vi har lyst 

til å bli bedre til å spille og gjøre korpset bedre. Stikkord som klang, intonasjon og artikulasjon gikk 

igjen hos de fleste. 

Vi har sagt at vi skal legge en plan frem mot våren 2020. Målet er at når vi sier god sommer våren 

2020 skal hver enkelt av dere føle at man har bidratt til at korpset har blitt litt bedre til å formidle 

musikk. 

I den sammenheng har jeg lyst til å si følgende. Jeg har full forståelse for at vi har en forskjellig 

hverdag alle sammen, og at man i perioder ikke har tid til å ta opp instrumentet hjemme. Og sånn 

skal det fortsatt være. Vi skal være et fellesskap hvor det er plass for alle som har glede av å 

formidle musikk på sitt nivå. Og jeg vil gjerne påpeke en meget viktig ting, at det å formidle musikk 

ikke handler om hvem som spiller fortest, sterkest og har den beste teknikken. Det handler om å 

finne sin rolle og være komfortabel med den, samtidig som man kan si at jeg har gjort så godt jeg 

kan.  

Det jeg håper er at så mange som mulig tar tak i de øvelser jeg presenterer, og bruker dem så ofte 

dere har tid. Det er ikke så mye som skal til får å heve nivået hva gjelder klang, intonasjon og 

artikulasjon (som igjen bidrar til å formidle musikk på et høyere nivå). 

I skrivende stund er vi et fagligmøte på hælen med hensyn til fremdrift. Viktige tiltak som 

gruppeledermøte (avklaring av gruppelederrolle), gruppeøvelser og videreføring av 

gruppeopptredener kommer. Dette er tiltak som jeg som musikalsk ansvarlig er veldig takknemlig 

for at dere tar tak i. I den sammenheng, veldig bra jobba av de to ensemblene som spilte under 

adventskonserten. Håper at vi kan få høre mer, og fra flere konstellasjoner i fremtiden. Jeg vet at 

dere kan! 

Bjørn Erik 

 

 



   

   

Innkalling til årsmøte 

Det kalles med dette inn til årsmøte i korpset  

Mandag 11. februar 2019 kl. 19:00 på Vikhammer Ungdomsskole. 

Vanlige årsmøtesaker (årsmelding, regnskap, valg, innkomne saker).  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker      

før årsmøtet, dvs. innen 21.01.19. 

Styret  

 

Velkommen til Nyttårsfest 

Lørdag 19.januar kl. 19 

Småsalene YMS 

Antrekk: Nyttårsfest 

Mat: Tapas og dessert 

Drikke: Medbrakt 

Pris: 450-500 kr 

Påmeldingsfrist tirsdag 8. januar 

Hilsen  

Personalkomitéen 

 

 



   

   

 

 


