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Gratulerer MMK! 

NM janitsjar 2018 ble en god opplevelse for MMK. Vi endte på 3. plass i 6. divisjon med 91 poeng. Det er et 

resultat vi skal være svært fornøyd med. Nivået i alle divisjoner er veldig høyt, også i 6. divisjon. Det var 

mange gode og sterke korps som kom bak oss på resultatlista. Vi kan nevne Hønefoss, som tidligere pleide 

å spille i 2. divisjon. De stod over et år, og vant 7. divisjon i fjor. I år ble de nr. 5. Vi har også Namsos, som 

satser veldig seriøst og ble nr. 7.  

Vinnerne av 6. divisjon ble Musikklaget Ustemt, som ble nr. 4 i fjor. Hamar musikkorps ble nr. 2 i år, og ble 

nr. 7 i fjor.  

Det er nok veldig små marginer som skiller, og det er nok litt «stang ut» eller «stang inn» mange ganger.  

Resultatet er kanskje ikke det viktigste, men når man står der oppe på scenen sammen med de andre 15 

korpsene i divisjonen, er det aller første man tenker på – la oss nå endelig ikke bli lest opp først. Så er det å 

telle seg oppover for å følge med på nedrykksplassene. Det er aldri noe gøy å være en av de heller, og det 

er en stor lettelse når man kan være sikker på at den røde streken er passert. Lettelsen går mer over til 

glede, etter hvert som korps etter korps blir lest opp, uten at Malvik musikkorps blir nevnte. Så står det tre 

korps igjen på scenen, og man må sjekke at man faktisk har hørt riktig. Det hadde jo vært utrolig pinlig om 

fire stod igjen, fordi man ikke fikk med seg alle… Det er klart det hadde vært gøy å være en av de som får 

tilbud om opprykk, men pallen er bra uansett! 

Det viktigste er tross alt hva som skjer fram mot NM. Jeg syns vi fikk jobbet veldig bra i år. All ære til Bjørn 

Erik som kom inn og gjorde en flott jobb på kort varsel. Bjørn Erik kom inn med en klar tanke på hva som 

trengtes, og det syns jeg vi kom veldig langt med. Innspurten ble spesielt bra, siden han greide å skape både 

ro og overskudd de siste dagene. Det er veldig lett å begynne å stresse, noe som fort sprer seg rundt 

omkring.  

I tillegg har hver enkelt jobbet godt med forberedelsene til NM. Vi har hatt godt og stabilt oppmøte på 

øvelsene, og korpset har vært skjerpet og arbeidsvillig. I tillegg merkes det godt at mange har brukt tid til 

hjemmeøving. Flere av gruppene har også jobbet bra, og har kommet et langt stykke videre. Det er kanskje 

det beste med NM i år! 

Vi har en politikk på at vi ikke henter inn flere ekstramannskaper enn det vi må i MMK. Vi stoler på de vi 

har, og topper ikke laget foran NM, slik en del andre korps gjør. Unntaket er det vi faktisk mangler viktige 

instrumenter. I år var det Ida på horn, Sondre på barytonsax og slagverkgruppa med Andreas, Sondre og 

Rune. Ekstramannskapene gjorde en solid jobb, og det er spesielt bra å kunne stille med en så dyktig 

slagverkgruppe, når vi til vanlig er et korps uten slagverk i det hele tatt. Vi er dem stor takk skyldig! 

Vi må også takke vår dyktige musikkfaglige komité som under ledelse av Anne Mari har gjort en super jobb 

med alle forberedelsene til NM. Det er som med alle slike jobber – man vet ikke hvor mye arbeid det er før 

man har prøvd selv. Det er mange frister å passe på, og det er mye å koordinere med øvingslokaler, 

tidspunkter og oppfølging av instruktører og ekstramannskaper. Det aller mest krevende er imidlertid å 

finne repertoar. Dette arbeidet starter nesten med en gang forrige NM er over. «Star of Dreams» viste seg 

å være et stykke vi ble mer og mer glad i etter hvert. Robert Smith har laget mye bra, og dette var ikke noe 

unntak. «The Incredibles» var nok et mye mer dristig valg. Stykket er veldig krevende i mange 



   

   

instrumentgrupper, og man risikerer gjerne å komme litt på siden av det «alle» spiller i NM. Det var derfor 

ekstra gøy at vi lyktes med dette.  

Under oppkjøringen til NM har vi fått jobbet masse med de grunnleggende tingene, og det trengte vi nok 

også. Jeg tror vi må fortsette med å få gruppene til å bli enda bedre samspilt, vi må fortsatt bli bedre på 

presisjon, ansatser og intonasjon. Det er viktig, ikke bare under NM, men for at korpset skal låte bra hver 

gang vi spiller konsert!  

 Arne.  

 

 

Dommerkommentarer, NM janitsjar 2018 

Nedenfor følger vurderingene fra dommerne under NM, men forbehold om tyding av delvis kryptisk 

håndskrift.  

Elisabeth Fossan, 91 poeng.  

“Star of Dreams”: Majestetisk åpning. Godt samspill. Ørlite intonasjonsrusk. Bra presisjon og felles sound 

driver musikken framover. Kan ønske noe mer utav ff. Men bra at dere har samlet syn og øre her. Bra jobba 

trompeter. Godt gruppespill. Glimrende klarinettsolist. Fin stemning i deler her. Fint musikalsk formet. Og 

for å ikke glemme Kåre . Tydeligere akkompagnement i «stampede» delen vil driver og gjøre dette enda 

mer rytmisk tydelig med melodi fram mot slutten. Et godt gjennomarbeidet stykke som dere formidler 

veldig fint.  



   

   

 

«The Incredibles»: Starten trenger noe mer balanse mellom treblås og brass hvis mulig. Lekkert 

slagverkspill, hele gjengen. Dette swinger som det skal av Malvik Musikkorps. Dere har kontroll og ro. 

Samspillet og felles puls er upåklagelig. Gode solister. Heia Bjørn  Skulle jeg ønske noe mer her så er det å 

løfte ut effekter som fp og mutepartier mer.  

 

Tusen takk for en flott konsert! 

 

Arvid Anthun, 91 poeng.  

 

«Star of Dreams»: Flott karakter, renslig med flott klang og bredde i dynamikk. Fin overgang med mye fint 

slagverkarbeid i total balanse. Veldig mye bra effekter ivaretatt. 106 – mystisk og spennende. Flotte 

klangfarger som gjør det innbydende å lytte til! Stort sett god intonasjon. Dere justerer, og det er så 

positivt!! (133) veldig bra slagverk, igjen! Presist og trygt utover her. (158) er rent i trompet. (182) Bra! OK 

avslutning.  

 

«The Incredibles»: Dere finne umiddelbart en god karakter. God rytmisk kontroll. Superfint saxofonspill. 

Lekent spill fra hele bandet og dirigenten inspirerer tydelig!! Dette er det klasse over, og jeg tilgir smårusk.  

 

 

Festkonsert med Luftforsvaret 

Det er ikke så lett å skaffe billetter til festkonsert og premieutdeling, og det er egentlig litt synd. Store sol 

full av forventningsfulle og oppstemte musikere er en utrolig opplevelse. Tipper Trondheim 

symfoniorkester sjelden opplever maken. Premieutdelingen er nå én ting, men de siste årene har 

Luftforsvarets musikkorps vært et skikkelig høydepunkt. I år spilte de 35 minutter konsert fullstendig 

notefritt og uten å sitte ned på en stol. Nesten som MMK, bare at de (syns å si) spiller enda mye bedre! 

Under ledelse av Jan Magne Førde ble det en skikkelig fest med musikk i New Orleans stil, veldig mye 

koreografi og nydelig spilt. De er omtrent like mange som MMK, men du verden som det låter!  

Man glemmer faktisk at man sitter og venter på premieutdelingen. Kan absolutt anbefales for neste år! 

Arne.  

 


