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Lederen har ordet! 

17. mai er vi så gla i: Tusen takk for en fantastisk bra gjennomført 17. mai med særdeles gode 

tilbakemeldinger fra publikum. MMK spilte med fynd og klem i toget, ikke noen sedat 80 åring dette nei. 

Festkonserten etterpå var også etter beste merke. Stor takk til blant andre: Sverre som dirigent, Kåre og 

Jan-Inge som stilte opp for oss med stødig rytmikk, Harald som flaggbærer/konferansier og Merete og Turid 

som duskedamer. Været var som bestilt (se forrige MMK Nytt), kanskje til og med litt varmt for enkelte? 

Gjennomføring av bygdetour er en god gammel tradisjon som etter oppmøtet og smilene å bedømme 

stadig er populær. 

Nytt av året var mini utekonsert for å ære beboere og personale ved Vikhammer Helsetun. Jeg ble for min 

del både stolt og rørt av å stå der og bringe nasjonaldagen til de som ikke lenger kan være med å se på 

toget. Dette blir nå en tradisjon som vi skal opprettholde for fremtiden. Ekstra takk også til Merete som nok 

ivaretok den viktigste MMK tradisjonen på 17. mai   

Vi er i støtet og fremover blir det fest! Vi skal på tur og spille med glede, trøkk og overskudd for fansen i 

Nederland. Vi har fått 10.000.- i støtte fra Sparebanken for å holde utekonsert på Elgsethytta. Vi skal spille 

for livet i september på Midtsand. Jeezes! kommer i November. Nå skal vi vise oss frem og få flere med oss 

på festen. Det blir hektisk, men kjempegøy!         

- Jan Erik – 

MMK markering! 
 

MMK runda 80 år nå sist fredag. Den eldste musikkorganisasjonen i bygda! Stiftelsesdatoen for korpset er 

nemlig 31. mai 1939. Røttene, sies det, strekker seg imidlertid helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Ved 

stiftelsen fikk korpset navnet Sandbakken Musikklag, og først i 1948 ble navnet slik vi kjenner det i dag: 

Malvik Musikkorps. 

Et lite historisk tilbakeblikk viser at korpset siden midten av 1970-årene har vært et meget aktivt korps. 

Siden 1977 har korpset ti ganger deltatt ved janitsjarfestivalen på Hamar. NM for janitsjar har vært en 

temmelig fast og årlig aktivitet med 1. plass i 3. divisjon i 1997 som foreløpig beste plassering. Kretsstevner 

har korpset arrangert både i 1970 og 1992. Dette bare for å nevne noe. For øyeblikket trenger korpset 

sårt nye musikere på en del sentrale plasser. Vi trenger «unge», entusiastiske musikere som kan være 

med å løfte MMK til nye høyder.  Pri 1 for korpset er altså rekruttering. 

Som en liten 80-års markering disker vi opp med jordbær og champis på dagens kaffeøvelse. Kåre, som en 

av veteranene, har også lovet å fortelle litt om hvordan det var å være med i MMK for en liten mannsalder 

siden. 

Personal v/Ragnar  



   

   

“Jeezes!” - løypemelding  
 
Vi vet det alle sammen. Høstens store forestilling «Jeezes!» blir minst like bra som tidligere forestillinger 

som MMK har satt sammen! Alle husker jo f.eks. «Musicalperler» fra høsten 2018! Det betyr at vi igjen har 

et produkt som må markedsføres og selges. Vi i prosjektet skal etter hvert fortelle mer i detalj om hva dette 

blir, men det aktive innsalget hos familie og venner er dere de beste til å gjøre og kan begynne å tenke på 

det allerede nå.  

Reidar jobber sammen med musikkfaglig, dirigent og regissør (ikke avklart ennå) om å sette sammen og 

utforme den endelige forestillingen (ja, det blir en forestilling). Det blir mye fra Jesus Christ Superstar - 

derav navnet “Jeezes!”, men også fra Hairspray og andre musikaler.  

Anne Mari følger opp alle interne og eksterne aktører, lyd og lys. Vi får medvirkende fra kulturskolen, VSSK, 

aktører fra “Tonstad og Rosten sal og scene” (Sverre sitt valgfag) og sangere og dansere fra Katta. MMK 

spiller selvsagt, og Maciej vil lede ei kompgruppe.  

Vigdis og hennes gruppe planlegger markedsføringstiltakene. Berit S vil etter hvert planlegge det 

arrangements-tekniske. Som vanlig vil det bli laget arbeidslister der vi alle må bidra.  

Anne Sissel og hennes gruppe jobber med billettsalg, annonsesalg og mulig støtte fra sponsorer. Hvis dere 

har forbindelser som er aktuelle for annonse, ta kontakt med Lisbet allerede nå.  

Som dere ser, er det mange som jobber hardt med dette allerede. Vi må alle bidra til at vi får så godt 

resultat og publikumsoppmøte som mulig. Dette blir bra!  

  

Ny løypemelding: etter sommeren!  

  

Mvh Roald  

Prosjektleder 

 

Årsplan høst 2019 

Så langt planlegges det for 5 spilleoppdrag/konserter og 1 seminarhelg. Det Det kan 

komme flere spillinger, for eksempel nissespillinger. Vi har ikke lagt plan for gruppe- og 

ensembleprøver, de vil komme fortrinnsvis på tirsdagene. Og, som diskutert nå sist 

tirsdag rimelig samstemt fra alle gruppene, vi må ut å spæll i nærmiljøet. Når og 

hvordan kommer som supplement til årsplanen. Med alle disse forbeholdene er det på tide å avsløre hva vi 

har på planen: 

 



   

   

20. august Oppstart høstsemester 

31. aug. – 01. sept  Seminar (i Malvik) 

Lørdag gruppeprøver 

Søndag Tutti 

15. september Stafett for Livet i regi av Kreftforeningen, 

Midtsandan (formiddag) 

15. september Konsert Elgsethytta (ettermiddag) 

03. november Jeezes! – Musikalkonsert (obs, sett av hele helga 

for prøver og forberedelse før konsert) 

01.desember Adventskonsert, Malvik kirke 

25. desember Høytidsgudstjeneste, Malvik kirke 

 

Planen for våren jobbes det med, og vi har flere spennende muligheter vi driver og sjekker ut 

akkurat nå. Kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet litt mer. 

 

 

Seminar 31. august – Gruppeprøver kl. 10 - 15 

Vi trår til med gruppeinstruksjon lørdag 31.august. Det blir alle kluter til og full konsentrasjon. I 

fellesskap bretter vi opp ermene. Vi ønsker å utvikle oss musikalsk- og hver enkelt av oss er en 

viktig bidragsyter i den reisen. Gruppeledere, begynn å sondere mulige instruktører. Vi bør ha på 

plass en plan før vi stikker i sommerferie. 

Disse bør vi ha på plass før sommeren. 

Mvh musikkfaglig v/Anne Mari 

 

 


