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Lederen har ordet! 

Forrige sesong ble avsluttet med en fin tur til Nederland. Nå står en ny sesong for døren og vi har fått litt å 
øve på.  
Stikkord for sesongen er musikalsk utvikling. Vi skal bli bedre hver for oss og sammen. Dette krever litt av 
oss alle og jeg gjentar ØV! Vi har også besluttet å stramme inn litte granne på den ekstatisk løsslupne 
stemningen som har hersket på øvingene, ref. tidligere e-post. Det er fremdeles lov å være blid, men praten 
tar vi til kaffen.  
Det jobbes godt på rekrutteringssida og vi kan allerede ønske Thomas velkommen på verdens vakreste 
instrument. Vi har også flere i kikkerten på flere instrumentgrupper. At vi nå viser oss frem offentlig, vil nok 
hype opp interessen ytterligere skal dere se. Brita & Communications har oppsummert «design thinking» 
seansen vi hadde på forsommeren i forhold til rekruttering, her kom det inn mange kreative og bra forslag. 
Dette skal vi jobbe videre med.  
Øvrige komiteer har også godt moment, gjennomfører møter, foretar aktiviteter og jobber mot 
målsetningene. Dette er bra!  
Musikalen Jeezes! Er under innøving med proff prosjektorganisasjon og jeg tror det blir kanonbra.  
Vi har hatt en fin helg med instruksjon og tutti. Den satt i sikringsboksen - Nå er vi ustoppelige!  
Snart skal vi ha en artig jobbehelg på Midtsandtangen og i Bymarka med gjenbruk av turrepertoaret, vi skal 
underholde de som kommer og det blir gøy. En varm takk til Sparebanken som sponser både oss og VSSK, 
slik at vi kan gjennomføre arrangementene den 15. En varm takk også til Fylkeskommunen som sponser 
Jeezes! Sponsorer er viktige, og vi jobber aktivt med å få inn flere.  
 
Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm 
and gaiety to life and everything (Plato).  
 
El Jefe!  
- Jan Erik -	
 

“Jeezes!” - løypemelding  
 
Det er mye som begynner å bli klart, bl.a. programmet. Mye av MMK sitt repertoar ifm. Jesus Christ 
Superstar har vi allerede fått utdelt. Rakel Sivertsen blir regissør. De fire ungdommene fra Katta som var 
med høsten 2018, blir med oss sammen med dansere derfra. Representanter fra kulturskolen, VSSK og 
“Tonstad og Rosten sal og scene” (Sverre sitt valgfag) vil også krydre forestillingen! 
 
I MMK-nytt i juni skrev jeg:  
Vi vet det alle sammen. Høstens store forestilling «Jeezes!» blir minst like bra som tidligere forestillinger 
som MMK har satt sammen! Alle husker jo f.eks. «Musicalperler» fra høsten 2018! Det betyr at vi igjen har 
et produkt som må markedsføres og selges! 
 
Her er budskapet som dere må blande godt sammen med egen tro på prosjektet vårt, entusiasme og 

pågangsmot når dere selger inn: 

 



   
   

Tenk deg en gavepakke med blant annet Bohemian Rhapsody fra We Will Rock You, fengende låter 
fra Hairspray og så en hel avdeling med de beste kuttene fra Jesus Christ Superstar. Hva får du? 
JEEZES! 
 Malvik Musikkorps har dette og mye mer på menyen på høstens store forestilling. Sammen med 
aktører fra” Tonstad & Rosten sal og scene”, sangere og dansere fra” Katta”, Kulturskolen og VSSK 
byr MMK opp til festaften med musicals hvor ungdom, opprør og engasjement står i sentrum. 
Merk tidspunktet - 3. november 2019 kl. 18:00 og skaff deg billetter (Hoopla). 

 
Tusen takk for at dere alle tar dette på alvor og verdsetter all tiden og kreftene 
som mange bruker på dette. 
 
Mvh Roald 
Prosjektleder 
 

Rekruttering 

Kommunikasjonskomiteen jobber aktivt og går foran med et godt eksempel! Brita har fått med seg Thomas. 
Vigdis jobber med hornist og Roald håper på napp hos mulig ny trommis. I tillegg jobber Camilla med å få 
med seg ny klarinettist. 

 

Økonomi 

MMK - skuta seiler for øyeblikket greit etter oppsatt budsjett.  Vi jobber likevel for å øke inntektene og har 
klart å få inn: 

10000 i tilskudd fra Sparebank1 for arrangement i SOFA-kampen (Spille på Elgsethytta) 

15000 fra Trøndelag Fylkeskommune til JEEZES!   

Vi jobber også med å søke tilskudd fra Malvik kommune. 

SÅ … Hva kan du bidra med i høst? 

- Vi trenger annonsører til programmet for Jeezes!   
Kan du skaffe noen eller gi oss tips om aktuelle firma, si fra til Lisbet eller Anne Sissel. 

- Vi må ha masse publikum på Jeezes! Inviter alle du kjenner, og reklamer i alle kanaler du kan.  
- I løpet av september sender vi ut medlemskontingenten. Ta imot med et smil og betal så fort du 

kan.    
- Verv et støttemedlem til MMK til kr. 475 pr. år. 

Mvh Anne Sissel 



   
   

’Tour de MMK’ 14. og 15. September  
Med ’Tour’ opplevelsene fra Rotterdam friskt i minnet, er vi klar 
for å lage nye gode konsertopplevelser denne gangen på hjemlige 
trakter. Tour de MMK er et ledd i det å spre glede og ikke minst 
være synlig i vårt nærmiljø. 
 
Vi kjører samme settliste på begge konsertene (se nedenfor), og med oss på slagverk blir Per Ole Iversen 
som var med oss på turen til Rotterdam.  Oppfordrer alle til å ta en god oppfriskningsrunde av repertoaret 
på kammerset – så blir det generalprøve og gjennomkjøring i sin helhet tirsdag 10. sept.  
 
Lørdag 14. September – Midtsand, Stafett for Livet 
13:30 Oppmøte Midtsand 

14:00 Konsert i «Grillsonen», uteområde.                                                       

Prøv gjerne å samkjøre, det kan blir trangt med parkering da det er mye som kommer til å skje hele dagen 

på Midtsand. 

 
Søndag 15. September – Elgsethytta, Sofakampen 
12:00 Oppmøte Henriksåsen parkeringsplass nedenfor Skistua for felles avmarsj (vi må gå). 
13:30 Konsert (ca.). Vi spiller så snart vi har kommet oss på plass oppe på hytta og funnet igjen pust og 
instrument. Også her, fyll gjerne bilene – det kan være trangt på parkeringsplassen. Instrumenter og 
lydanlegg fraktes opp på tilhenger som blir kjørt inn før kl. 10:30 søndag. Tilhengeren lastes opp etter 
konserten på Midtsand. Du kan selvsagt velge å bære instrumentet opp selv, anbefales da ryggsekk.  
Antrekk etter været. Ikke noe krav om hverken tutti eller frutti J. Settlista er som følger: 

• American Patrol 

• Flåklypa 

• Jesus Christ part 1 

• Mambo Jambo 

• Satchmo 

• Svimeslått 

• Trommeslått 

• Mama Inez 

• Mardi Gras 

• Tigerrag 

• Hip to be Square 

 

God konsert!                                                                             
 
Mvh musikkfaglig v/Anne Mari                                                           


