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Lederen har ordet 

Tusen takk for en stemningsfull og fin adventskonsert, proft dirigert av Bjørn Erik med et hyggelig 

gjenhør med Even på perkusjon! Våre flinke solister imponerte stort med backing fra et skjerpet 

MMK i form. At vi har en sterk klarinettgruppe fikk vi også bekreftet til fulle med vakkert 

ensemblespill fra galleriet.  

En høydare for meg var bidraget fra Malvik blandakor, O’ helga natt - det koret kan jammen synge! 

Fine bidrag også fra barne- og ungdomskor, og VSSK som imponerte med spill, og ikke minst sang. 

Dette ga konserten en koselig ramme som varmet publikum. Vi opplever mye positivt i MMK for 

tiden, og styret er i full gang med å planlegge fortsettelsen av suksessen. Høsten har vist at vi er et 

vinnerteam hvor alle tar i et tak der det trengs - det skal vi fortsette med! Takk til alle for at dere 

stiller på øving og gjør deres beste!  

Jan Erik 

Musikalsk utvikling i gruppene 
 
Musikalsk utvikling i MMK inkluderer å jobbe med tutti 

korps, at hver enkelt musiker jobber med egne ferdigheter 

og at vi jobber i gruppene. Og hvordan løfter vi fram 

gruppe-jobbinga?  

 

Tidlig i oktober hadde vi et eget møte med gruppelederne 

for å diskutere hvordan vi jobber videre, og hva vi tenker er 

gruppelederens rolle. Oppsummert fra dette tenker vi: 

 

• Gruppeleder er et bindeledd mellom musikere, dirigent, faglig og styret. Vi ønsker input på 

alt fra repertoar til måten det jobbes på. Alltid hyggelig med ros, men også like nyttig å 

høre hva som ikke fungerer like bra. Bruk gruppelederen - de er en viktig ressurs for 

korpset vårt. 

• Gruppeleder kaller inn sin gruppe til prøve ved behov. Tilgang til øvingsrom planlegges i 

samråd med leder faglig eller sekretær. 

• Gruppeleder tar seg av stemmefordeling.  

• Gruppelederne er også heiagjengen som skal hjelpe til med oppmuntring til hjemme-øving. 

Skal vi få musikalsk utvikling, trenger vi å øve mer. Gruppeleder tar også spesielt ansvar for 

at tips og input til øvelser, eksempelvis Basic MMK, jobbes med i gruppene. 

 

Lykke til med øvinga! 

Hilsen Bjørn Erik 

 



 

   

   

Økonomi pr 30.11.19 

Høstens storsatsing har i tillegg til masse arbeid, mye glede og stor jubel gitt oss et kjærkomment 

tilskudd til korpskassen. 

Et flott publikum på hele 260 betalende personer, tilskudd fra både Trøndelag fylkeskommune og 

Malvik kommune, annonsører i programmet og kakebaking har gjort at vi nå ser konturene av et 

overskudd på ca. 45.000 kroner. 

Godt jobba alle sammen! 

I tillegg har MMK nettopp fått bevilget 50.000, - av dugnadsfondet fra Malvik kommune.  Det ble 

søkt om forskjellige ting og vi fikk ikke alt vi søkte om. Styret må derfor vurdere hva som er 

viktigst.  

Alt i alt ser det ut til at MMK-skuta styrer mot et greit økonomisk resultat i jubileumsåret, og at 

dugnadsmidlene gir oss et handlingsrom for tiltak i 2020, kanskje rekruttering?  
 

 

 

KAFFEØVELSER 2019/2020 
 Kake, kaffekoking og opprydding 

DESEMBER Roar Ragnar 

JANUAR Anne Sissel Bjørn H 

FEBRUAR Lisbet Reidar 

MARS Berit S Trond S 

APRIL Roald Camilla 

MAI Berit K Ketil 

JUNI Brita Anders 

 

 



 

   

   

Oppdatert årsplan desember 2019 – juni 2020 

Dato Aktivitet 

08.12.19 Nissespilling (se egen oversikt) 

25.12.19 Tradisjonelt spilleoppdrag Malvik Kirke  

Jan 2020 Nyttårsfest – dato/sted ikke fastsatt 

03.01.20 Nissespilling (se egen oversikt) 

04.01.20 Nissespilling (se egen oversikt) 

05.01.20 Nissespilling (se egen oversikt) 

07.01.20 Første øvelse etter jul 

09.01.20 Nissespilling (se egen oversikt) 

12.02.20 Årsmøte 

15.02.20 – 16.02.20 Seminar før Lydhagen 

29.02.20 – 01.03.20 Lydhagen Verdal m/overnatting(?) 

26.04.20 Vårkonsert 

17.05.20 Tradisjonell 17.mai-spilling 

Juni 2020 Korpstur 

 

Innkalling til årsmøte 

Det kalles inn til årsmøte i korpset onsdag 12.februar 2020 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 tre uker før årsmøtet, dvs. 

innen 22.01.20. 

Styret 

 

 

 

 


