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Vårsesong 

Jeg håper dere alle har hatt en fin og avslappende påskeferie, med fint vær og mye frisk luft. Da er vi klare 

for å ta fatt er vi sluttet før påske, med en fin tredje plass i NM.  

April blir en spennende måned. Som sikkert de fleste av dere har fått med dere, har vi lys tut jobben som 

dirigent fra høsten 2018. Noen har allerede meldt sin interesse, og vi regner med å ha en avtale på plass i 

løpet av april. Dette vil være viktig for MMK framover.  

Ellers er vi godt i gang med planlegging av sesongen 2018/2019. Den kommer til å bli litt annerledes enn de 

forrige sesongene, siden det ikke blir julespill i samarbeid med VSSK i år. Dette var noe vi bestemte på 

medlemsmøtet etter årsmøtet i februar. Dermed er der åpning i kalenderen for å finne på andre ting som 

f.eks. første helga i november. Og så må vi finne andre, gode måter å samarbeide med VSSK på. Dette 

kommer vil tilbake til.   

Arne 

 

Åpning YMS 21. April 

Alle detaljer er ikke på plass, men det jobbes utvilsomt både her og der. Vi regner med at mere detaljer 

kommer nå like over påske når regissør Rakel Sivertsen har fått kommet inn i alt og alle. Vi kjenner 

programmet; 

Carmina Burana del 1 Sammen med koret 

Phantom of the Opera Med solistene Elin og Odd-Inge Strandheim 

Satchmo Med diktlesing av Trygve Stuevold 

The Incredibles Like feiende flott som på NM  

Somebody to love Med Monica 

Celebration Åpningsnummer sammen med Teaterlaget 

Så får vi se om Rakel vil ha noen fanfare som passer med snorklipping, ordførerkjede mm. I så fall jo 

småmessingen det helt klart med sin posthornfanfare. Celebration er under arbeid, og noter kommer veldig 

snart.  

Vi tar sikte på å få kjørt igjennom Carmina Burana med koret den 10.04 og Celebration med teaterlaget den 

17.04. Påregn felles øvelse fredag 20.04 fra kl 19, og at det blir generalprøve på formiddagen 21.04 – sånn 

omtrent fra kl 12. Konserten starter kl 17. Jepp – ingen walk in the park dette heller, så her er det bare å 

fortsette det gode arbeidet med høy konsentrasjon og ikke minst presisjon.  

 

 



   

   

 

  

Program 17 mai 

Det er vår, og det blir helt klart både blomster og løv som spretter. Og, det blir 17. mai. Musikkfaglig har 

med bred enighet og i stor fordragelighet kommet frem til følgende repertoar: 

- Fra Norske Musikkspill 

- Trommeslåtten 

- Farvel til en Slavisk kvinne 

I tillegg allsang (Norge i Rødt…, Gud Signe og Malviksangen). Som Marsjmarsjer går vi for gode gamle 

slagere som er snille med en litt tynnere besetning: 

- Gamle Halden, Kronprins Olavs Honnørmarsj, LVAT, Norge i Rødt hvitt og blått    

Hurra! 

Anne Mari 

Årsplan 2018 

21. April  Gjenåpning av YMS 

17. mai   Tradisjonelt opplegg 

1.halvdel av juni Felles våravslutning med korps og kulturskole (ikke bekreftet) 

29.-juni – 1. juli Korpstur til Frøya 

21. august  Første øvelse etter sommerferien 

8.-9. september Seminar 

4. oktober (uke 40) Markering av Korpsåret 2018 (ikke bekreftet) 

3.-4. november Konsert YMS 

25. november  Nisseorkester 

2. desember  Adventskonsert 

25. desember  Høytidsgudstjeneste 

Kaffeøvelser våren 2018 

Ansvaret for vårens kaffeøvelser er fordelt slik: 

3. april:   Roald og Line 



   

   

8. mai:  Berit S og Bjørn F 

5. juni:  Tove og Lisbeth 

Dersom datoen ikke passer så ber jeg om at dere finner en å bytte med. 

Mette 

Intervju med Maciej Karpinski, av Lizzi Ford. 

 

Fjorårets MMK-dirigent Sverre Bøgh har mange bekjentskaper, og èn av de er korpsets eneste mannlige 

fløytist; Maciej Karpinski. 

Som navnet tilsier er han født og oppvokst i Polen, ved den kjente havnebyen Gdansk. Hans hjemby Elbaq 

ligger litt lengre sør og har 130 000 innbyggere. 

Maciej kom til MMK i januar 2017. 

- Når starta du med musikk? 

- Jeg hadde musikk allerede på barneskolen hvor vi hadde en egen musikklinje/-avdeling. Her i MMK spiller 

jeg som nevnt fløyte, men jeg spiller også altsaksofon, barytonsaksofon, fiolin, piano, gitar og bass. På 

musikkakademiet hadde jeg også slagverk og trekkspill som bi-instrument. 

- Du store all verden, ja da er du vel godt fornøyd? 

- Vel, jeg tror det hadde vært veldig lærerikt å lære meg å spille et brassinstrument også da. 

- Ja akkurat, så det er du i gang med nå da? 

- Nei ikke ennå, jeg har annet å gjøre i fritiden enn kun musikk, ler han. 

Maciej nevner at han er glad i friluftsliv og idrett, spesielt håndball. Hans interesse for elektronikk har også 

vært god å ha når han bl.a. måtte skifte skjerm utallige ganger på stedatterens mobiltelefon. 

- Kjente du andre her i korpset enn Sverre da du starta? 

- Den gang var det nok kun han, men nå er det heldigvis flere. Jeg trives veldig godt her og synes det er en 

god blanding av voksne og unge musiserende. 

Takk for intervjuet Maciej, og velkommen til oss :) 

Korpsets turmål i 2018 blir på Mausund, Frøya kommune, hvor Maciej er musikkansvarlig for teater- stykket 

«Oda fra havet». Men dette kommer vi tilbake til. 



   

   

 


