
   

   

 

 7 

05/03/19 

      

 

 32 



   

   

«Sjalabais» på YMS 

Denne tirsdagen har vi “lånt bort” storsalen på YMS til Saksvik teaterlag, slik at de kan få forberedt seg best 

mulig til «Saksvikrevyen 2019 – Sjalabais» som går av stabelen til helga. Vi låner med glede bort vårt faste 

øvingslokale, til sitt arrangement som de selv kategoriserer som både sang, dans og teater. Ytre Malvik er 

heldige som har gode kulturbærere som greier å lage liv og røre i nærmiljøet med levende underholdning 

av god kvalitet. En sterk forbindelse til Malvik musikkorps har vi også gjennom at Sverre er en aktiv 

bidragsyter til revyen. Dessuten bidrar korpset med en glimrende blåserrekke i revyorkesteret.  

Vi ønsker Saksvik teaterlag til lykke med «Sjalabais», og oppfordrer til å gå «mann-av-huse» for å få med 

seg en flott forestilling.  

Arne  

NM forberedelser 
Da er vi 5 øvelser, 1 seminar og 1 ekstraøvelse unna vår neste opptreden. Denne gangen da NM 

hvor vi skal vise oss frem fra vårt aller aller beste fredag 5. april kl. 19:47 (eller der omkring). Vi har 

fremdeles bra med tid til å spisse formen, men det gjør seg ikke av seg selv. Så oppfordrer alle til å 

ta frem instrumentet så mye dere kan i tiden fremover. Merkelig – men du verden hvor det hjelper 

på både klang, overskudd og intonasjon. 

 

Til NM stiller vi som vanlig med ekstramannskap i slagverk seksjonen. Denne gangen er det 

Andreas Trondal, Rune Wold og Magnus Forsberg som hjelper oss. Andreas og Rune har vært med 

oss en del ganger nå, men Magnus er ny i den settingen. Det blir veldig bra. I tillegg har vi fått med 

oss Elisabeth Fors på Horn. 

 

Øvinger og sånn 

På øvelsene fremover vil Bjørn Erik jobbe med grupper så langt det lar seg gjøre. Så om alle holder 

seg friske og klarer å snike seg unna kjipe reiser på tirsdagene fremover – så går det brillefint å 

komme oss igjennom alle gruppene.  I tillegg er det planlagt seminar og ekstraøvelser: 

 

Lørdag 23.mars kl. 10 – 16 Seksjonsprøver i Bruket  

Søndag 24.mars kl. 11 – 16 Tutti prøve med slagverk i Bruket 

 



   

   

 

Torsdag 4.april kl. 20:00 -21:30 (ca.) Ekstraøvelse YMS 

Fredag 5.april møtes vi på NTNU Kalvskinnet kl.17:00 for oppvarming og pep-talk. 

 

Så til spillinga dere. Vi håper musikken begynner å skli godt inn i ryggmargen nå. Følg veldig gjerne 

Ragnars oppfordring med «Play along» med Tokyo Kosei Wind Orchestra. De er skikkelig gode og 

fortjener at du booster på volum. Og, hva er det egentlig stykkene handler om? 

- The Seventh Night of July. I Japan feires 7. juli (Tanabata) med store festivaler over hele landet. 

Legenden forteller at feen Orihime og gjeteren Hikoboshi, møttes og ble dypt forelsket i 

hverandre. Men Orihims far, himmelens konge, ble rasende og ville ikke godkjenne forholdet. Han 

sendte dem derfor til hver sin ende av Melkeveien. Orihime ble til stjernen Vega, og Hikoboshi ble 

stjernen Altair. Men Orihime gråt i sorg dag ut og dag inn, og rørt av Orihims tårer, bestemte 

kongen seg for å tillate at paret kunne møtes én gang i året - den 7. juli. Og slik ble Tanabata født. 

Virkelig verdt en feiring dette altså. 

 

- Rhapsody in Blue. George Gershwin skrev Rhapsody in Blue, for to pianoer og jazz-orkester, i 

løpet av tre uker i 1924. Verket har fått en spesiell plass i amerikansk musikk da det introduserte 

jazz til klassiske konsertgrupper. Men, historien om hvordan Rhapsody in Blue ble til, er ganske 

spesiell. Den 4. januar 1924 leste Gershwin en notis i The New York Tribune om en konsert 

arrangert av jazzbandleder Paul Whiteman. Notisen sluttet med: "George Gershwin arbeider for 

tiden på en jazzkonsert." Dette var «fake news», for Gershwin var på det tidspunkt fullt opptatt 

med prøvene til et Broadway-show. Gershwin kontaktet Whiteman for å få tilbakevist Tribune-

artikkelen, men Whiteman klarte i stedet å overtale Gershwin til å ta jobben. Whiteman sukret 

nok også pillen ved å tilby å få Ferde Grofé til å orkestre Gershwins musikk for sitt jazzband. Grofé 

laget i 1942 en versjon for fullt orkester, og det er denne versjonen vi som oftest hører i dag.  

To vidt forskjellige låter, men vi mener at begge to kler MMK godt. Så da er det bare å la musikken 

ta tak – så får vi gjøre en artig konsert den 5. april. 

 

Lykke til med forberedelsene! 

Anne Mari 
 
                                                                                                                               



   

   

                                                                                                   

Vårkonsert 28. april   
 
Flere har kanskje fått det beskjed om at konserten starter kl. 17.00 
 
Hva vi skal spille kommer. På vårkonserten er vi så heldige å få med oss Bjarne på slagverk. 
 
Anne Mari 
 
 
 

 

 

 

Ansvarlige kaffeøvelser våren 2019  
 
Her er ansvarsfordelingen for kaffeøvelser utover våren. 

9. april (etter NM): Kirsti og Tove 

7. mai: Roald og Lisbeth 

4. juni: Bjørn og Bjørn 

Mette 

Oppdatert årsplan våren 2019 

12.mars                                    Ekstraordinært årsmøte (valg) på YMS kl. 21.00 (under øvelsa)      

23.-24. mars                            NM seminar Bruket 

5. april                                      NM for Janitsjar Trondheim 

28.april                                     Vårkonsert YMS 

17. mai                                     Tradisjonelt 17. mai-opplegg  

28. juni – 1. juli                       Jubileumstur til Nederland  

 


