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NM Janitsjar 2019 
 
NM janitsjar 2019 er unnagjort, vi spilte som nummer 15 i 6. divisjon og endte på samme plass, under 
streken med 83,5 poeng, med nedrykk til 7. divisjon. Dette er selvfølgelig en nedtur fra de to foregående år 
med fine 3. plasser i 6. divisjon.  
 
Når det gikk som det gikk kan vi allikevel glede oss over flotte trønderske resultater i kongepokal til 
Nidarvoll og 1. plass i 3. div. for Strindheim. Det er også spesielt hyggelig å overlate 3. plassen i 6. div. til 
Hommelvik, som har skjerpet seg stort siden i fjor.   
 
MMK har som alle vet hatt noen utfordringer og omkalfatringer i det siste som nok har tatt litt fokus fra 
musikken. Jeg vil takke klarinett gruppa som til tross for utfordringene klarte å levere på NM, spesiell takk 
til Ketil som fyrte i gang Rhapsody in Blue med en flott klarinettsolo. Fine soloer ble også levert av flere; 
Tora, Trond og ikke minst (som dommerne også påpekte) et nydelig parti med Berit K og Bjørn H. 
 
Som i tidligere år har vi fått hjelp til NM til å dekke instrumenter vi mangler. Stor takk til Elisabeth Steen 
Fors, Andreas Trondal, Rune Wold og Magnus Forsberg for innsatsen. 
 
Vi skal heller ikke glemme den innsatsen som er lagt til grunn i oppkjøringen til NM, både fra dirigent Bjørn 
Erik, men også fra musikkfaglig ved Anne Mari, Maciej m. fl.  
 
Vedlagt til MMK nytt er dommerkommentarene som beskriver de samme problemstillingene vi har hørt 
tidligere. Og da kan jeg ikke gjøre annet enn å gjenta Arnes kloke ord fra i fjor: 
 

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! 

 
Heretter kan det bare gå en vei og det er oppover ☺ 
 
 

No livnar det i lundar.. 
 
Malvik Musikkorps har konstituert nytt styre. Styrearbeidet fremover vil bli målstyrt for å drive frem bedre 
økonomi og resultater, men ikke minst for å tilfredsstille korpsets og den enkelte medlems behov. For å få 
til dette må hjelpe hverandre. Det blir da aktuelt å etablere arbeidsgrupper på kryss og tvers av komiteene 
for å gjennomføre definerte prosjekter. De e ittno som kjem ta sæ sjøl og det er derfor viktig at ingen ser 
mørkt på å ta på seg oppgaver (dette blir gøy).  
 
Vårsesongen er spikret med vårkonsert, 17. mai og tur til Nederland - komiteene jobber med det og 
informerer med løypemeldinger etter hvert. 
 
For høstsesongen har vi som kjent planer om å sette opp musikal som i fjor, men her trenger vi flere aktive 
deltagere i prosjekteringen. 
 
Vi har søkt om midler fra sparebanken til å arrangere en utekonsert i Bymarka, så det kan hende det blir 
aktuelt å labbe opp til Elgsethytta, spille litt og spise graut.  
 
Mer om høstsesongen kommer etter hvert.    
 



   

   

Komitefordeling 2019 - 2020 

Musikkfaglig 
Anne Mari (leder), Kåre, Ketil, Maciej, Sverre, Reidar, Bjørn H.  
Noteutvalg: Arne, Kirsti, Merete.  
Kommunikasjon 
Brita (leder), Roald, Bjørn F, Vigdis  
Arrangement 
Berit S (leder), Berit K, Nina A, Tove, Trond, Anders. 
Personal 
Ragnar (leder), Nina V, Mette V, Monica, Helge, Camilla, Tora, Ingeborg. 
Økonomi 
Anne Sissel (leder), Lisbet, Jostein. 
 
Roar 
 

17. mai-antrekket 

Tradisjonen tro er det uniform som gjelder. Anbefaler prøving av bukse, jakke og hatt (hvis hårsveisen har 

forandret seg siste året) uka etter påske for å unngå overraskelser rett før 17. mai. Ta kontakt med meg hvis 

det er behov for bytte eller du ikke har uniform, så ordner vi det tirsdag 30. april. 

 

Mette 

 

«Grønn kopp» - aksjon! 

Alt skal helst være grønt i disse dager. Så hvorfor ikke slå et slag for et grønnere korps? 

Forslaget er rett og slett at vi heretter tar med vår egen kaffekopp på øvelsene.    

Finn en god, gammel og kjær kopp som kan være din spesielle MMK-kopp. Ta den med - og 

vi sparer 100 papir/plast-kopper hver måned! Ikke all verdens, men ett lite bidrag til mindre 

søppel!  

Personal v/Ragnar 

 

Dugnad 16. mai 

I år som i fjor er MMK ansvarlig for rigging av YMS til festkonserten 17. mai. Fint om flest mulig avsetter litt 

tid 16. mai på ettermiddagen (1 – 2 timer) for å sette ut og pynte bord. 

Etter festkonserten 17.mai må alle være med å rydde salen før vi tar kveld.  

Vi kopierer suksessen fra i fjor og møtes kl 17:00. 

Arrangement v/Berit S 



   

   

Vårkonsert 28. april   

I år er det Malvik blandakor som er arrangør. Dette blir en 

mønstring i tradisjonell regi, og i tillegg til oss bidrar blandakoret, 

VSSK, Musikkskolen og Corus og Coro. Det blir helt sikkert kaffe, 

kaker, lodd og vårstemning. 

Konserten starter kl 17. Vi får nærmere info om oppmøte og 

øvingstid fra koret etter hvert tenker jeg. 

Bjarne kommer og trakterer trommene for oss, og hurra for det! 

Bjørn Erik skal opereres, og det blir da Maciej som tar dirigentpinnen denne gangen. Vi spiller: 

- Rhapsody in Blue 
- Der det er vann er det båter 
- Mambo Jambo 

 

Musikkfaglig v/Anne Mari 

17 mai og sånn 

Hepp, vi rekker akkurat å spille vårkonsert – og så er det mai 

gitt. Den kommer alltid så plutselig. Og ja, utrolig nok skal vi 

marsjere i år også. For mange av oss er det bare å innse at 

enten må en lære seg marsjene utenat, eller så er det på tide 

å ta en liten test av font kombinert med avstand på marsjheftet.  

Vi gjør ikke store krumspring hva angår marsjmarsjene, men tenker å prøve ut et par kandidater for å se om 

vi tar litt utskifting. De tar vi gjennomkjøring av rett etter vårkonserten. 

Slagverkgruppe på morraspillinga og for toget er klart, det blir Jan Inge Faanes, Kåre Olsen og Sverre på 

bekken. Til festkonserten har i fått med oss Per Arild Lyng.  Joho, da løste det seg på magisk vis også denne 

gangen ☺. Program for festkonserten er som følger: 

- Svimeslått 
- Der det er vann er det båter 
- En marsj (vi tester ut General Cederschiöld) 
- Gud Signe 
- Malviksangen 
- Allsang (Norge i rødt, hvitt og blått om ikke Arrangement finner på noe annet) 

 

Sverre vil også i år være vår dirigent på festkonserten. 

 

Musikkfaglig v/Anne Mari 

 


