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Lederen har ordet! 

Vårkonsert er unnagjort, slik skal det gjøres! Stor takk til Dirigent, solister og ikke minst resten av MMK som 

spilte in-tempo og med overskudd. Applaus og kommentarer etter spellinga sa sitt: -*)  

Vi har gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse for å sikre oss at medlemmene og styret er på linje i 

forhold til prioriteringer fremover.  

Selv om spørreundersøkelsen hadde lav svarprosent (<30%) så var det allikevel ganske entydige 

oppfattelser om hva prioriteringene bør være fremover:  

1.        Få på plass slagverkgruppe  

2.        Musikalsk utvikling individuelt og ift. NM  

3.        Utvikle populære arrangementer  

4.        Rekruttering - spesielt av unge musikere  

5.        Jobbe for å få inn mer penger  

Styret tar tilbakemeldingene ad-notam i vårt videre arbeid.  

17. mai er på planen. Nå får vi endelig anledning til å være "marching band" og vise oss frem i feiende flotte 

uniformer til beundrende blikk fra Malviks befolkning, med forhåpentligvis litt høyere temperatur enn siste 

dager.  

Vi kjører et litt justert program for bygdevandringen. Blant annet utgår morgenmarsjen rundt 

Rønningsveien og Sjøvegen. Vi kutter ut Revdalen og avslutter med å spille utenfor Bo - og servicesenteret 

på Vikhammer.  

Ta en titt på programmet for dagen.  

-Jan Erik-  

 

 

17. mai i all sin prakt 

 

Kanskje ikke så lett å se for seg mens snøen laver ned, men det bruker å ordne seg med både vær, 

bandolærer, marsjklyper og ikke minst marsj-ambis på magisk vis. Litt om opplegget og programmet på den 

store bursdagen. 



   

   

Kl. 07:40  

Oppmøte, parkeringsplassen utenfor YMS. Morgenrunden er litt endret i år: 

Kl. 08:00-10:00  

08:00 Betania, 08:20 Torp, 08:45 Bostad, 09:05 Hønstad, 09:40 Forbord, 10:00 Vikhammer Helsetun. 

Kl. 11:30  

Avgang buss, barnetoget 

Kl. 13:30 (ca.)  

Festkonsert YMS 

Program Festkonserten 

• General Cederchiold 

• Der det er vann er det båter 

• Svimeslåtten 

 

I tillegg kommer de faste slik som: «Malviksangen», «Gud Signe» og «Norge i rødt hvitt og blått». 

Kan vel vedde på at jeg hadde fått mange kreative forslag om jeg hadde bedt om tilbakemelding på hva 

leseren ser av endringer, så jeg tar litt detaljer: 

• Marsjering på Vikhammer går ut og isteden blir det spilling på Vikhammer Helsetun på slutten av 

runden. 

• Revdalen går ut. 17.mai-komiteen har fått vite at der var det ingen hjemme, og da heller ingen som 

kan servere cognac (shit). 

• Og, vi får en litt kortere runde på morran som gir en litt lengre pause før toget. 

 

Velkommen til vårens vakreste dag! 

-Anne Mari- 

 

 

Nytt fra arrangement 

Info vedr. dugnad 16.mai på Samfunnshuset   

Oppmøte kl. 17:00.  Vi skal forberede Storsalen til Festkonsert, det vil si sette utover bord og stoler, og 

pynte.  

Umiddelbart etter Festkonserten 17. mai (ca. kl.14:30) blir det rydding av salen. 

-Berit- 

 



   

   

Jubileumstur! 
 
Det nærmer seg korpstur og jubileumstur.  

I Rotterdam, Haag og Delft skal vi få feiret 80 år på en ypperlig måte. Vi kjører buss til Rotterdam hvor vi 

skal bo. Rotterdam er en begivenhetsrik by som kanskje alle ikke kjenner så godt; en by hvor ny arkitektur 

og gammel, tradisjonell nederlandsk stil møtes. Dette er av mange regnet som en europeisk hovedstad for 

undergrunnskunst og - kultur og hvor skipsfart og teknologi står sterkt.  

Vi ankommer hotellet i Rotterdam fredag, og tar en liten konsert i den hyggelige gågata Oude Binnenweg. 

Dette er et godt utgangspunkt med grei avstand til Haag og Delft, hvor vi skal spille på lørdagen.  

I Haag skal vi spille i sentrum og treffe kjente, og på veien tilbake til Rotterdam spiller vi ved Stadthuis Delft 

foran en av de flotteste allmenningene i Europa. Vi har fått vite at kanskje kommer det et brudepar eller to 

ut døren mens vi står der, så da har vi slåttene klare.  

På lørdag kveld jobber vi med å få bestille et spisested hvor det også er underholdende jazzmusikk på 

scenen.   Søndag blir det en utekonsert til, og en tur på et pannekakehus. Vi har mye fritid søndag 

ettermiddag og mandag formiddag, som skal fylles delvis opp av felles sosialt opplegg og sightseeing.  

 

-Brita- 

 

 

 

 


