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Dirigent  

Vi kan gratulere oss selv og Bjørn Erik med engasjementet som vår nye dirigent fra høsten 2018. Vi 

behandlet i alt åtte søknader fra gode kandidater. Valget var på ingen måte åpenbart, og valget ble 

gjort etter grundige vurderinger.  

Vi mener Bjørn Erik er den rette til å ta oss videre av mange grunner. For det første har han en 

allsidighet når det gjelder musikksjangre som ikke mange andre har. Han har også en god ballast 

når det gjelder å utvikle den notefrie delen av repertoaret vårt. Bjørn Erik har også mange tanker om 

hvordan potensialet i korpset kan utvikles fra der i er i dag. Han har gjort en utmerket jobb de siste 

månedene både i forbindelse med oppdraget for Kong Ubu og NM.  

Utfordringen blir selvsagt å finne en relasjon mellom korps og dirigent som tar oss framover og 

ikke bakover. Det er et ansvar som vi alle må ta. Relasjonen mellom korps og dirigent skal alltid 

utvikles. Samtidig som vi står støtt på en god plattform utviklet over tid, må vi finne nye måter å 

løse ting på. Både MMK og Bjørn Erik har utviklet seg siden sist vi samarbeidet, og det må vi 

bygge videre på.  

Da er vi inne på en av de aller viktigste grunnene til valget som er gjort. Bjørn Erik er alltid 

interessert i å utvikle seg videre, og lytter til gode innspill. Det krever både selvtillit og ydmykhet, 

noe som ikke alltid er så lett å finne.  

Vi ser fram til høsten 2018!  

Arne.  

MMK 17. mai  

17. mai er den ene dagen i året da MMK stiller i uniform! Til uniformen hører svarte sko og svarte 

strømper. Det er ok med hvite hansker, men ingen tvang. Vi har også gjennomsiktige regnfrakker 

(kjøpes inn av hver enkelt). Ta kontakt med personalkomitéen ved Mette om dere lurer på noe 

angående uniformer.  

Oppmøte er på parkeringsplassen ved YMS kl. 07:40. Programmet videre er minikonserter:  

 



   

   

08:00 Betania  

08:20 Vikhammer (oppmarsj)  

08:45 Bostad  

09:05 Hønstad  

09:30 Forbord  

09:55 Torp  

10:15 Revdalen  

Etter morgenspillingen blir det anledning til å kjøpe frokost på YMS. Avgang med buss fra YMS til 

Malvik kirke og barnetoget er kl. 11:30. Toget går kl. 12:00. Det blir ingen stopp ved Betania i år, 

siden det ikke er noen aktivitet der lenger. Når vi ankommer Viksletta, spiller vi også 

nasjonalsangen (3 vers) sammen med VSSK. Per Johan Nilsen, som er æresmedlem både i VSSK 

og MMK, dirigerer. Vi spiller til slutt Gammel Jegermarsj sammen med VSSK.  

Kl 13:30 er det festprogram i gymsalen, og vi er en av hovedattraksjonene. Vi spiller eget program, 

og akkompagnerer til noen av sangene som brukes under festprogrammet.  

Arne 

 

Dugnad 16.mai på Samfunnshuset  

Oppmøte kl. 17:00. Forberede Storsalen til Festkonsert. Sette utover bord og stoler. Pynting.  

 

Festkonserten 17.mai 

Festkonsert YMS kl. 13:30 – ca.14:30.  

Konferansier: Harald Hasfjord.  

Hovedtaler: ordfører Ingrid Aune.  

MMK deltar under hele konserten. (Norske Musikkspill, Farvel til en slavisk kvinne, Trommeslått 

sanger).  



   

   

Andre deltagere: Malvik Blandakor, to elever fra Malvik Kulturskole, allsang.  

Rydding av salen umiddelbart etter konserten.  

 

Korpsturen til Frøya i slutten av juni  

Vi er nå 34 påmeldte. Det er mulig for flere å melde seg på.  Det jobbes med programmet fortsatt, 

men så langt er rammene:  

Fredag 29. juni: 

Avreise Trondheim seinest kl.15:00 (kjøretid 2,5 timer uten kø, 150 km).  

Kl. 18:00: Konsert på Hopsjøbrygga, Hitra.  

Middag fredag serveres på Hopsjøbrygga, enten i forkant av konserten for de som kommer seg 

utover litt tidligere, alternativt etter konserten.  

Overnatting på Frøya Hotell, Sistranda, fredag-søndag, frokost inkludert.  

Lørdag 30.juni: 

Ca. kl. 10:30 Avreise til Dyrøy Kai, og videre med båt/ferje til Mausundvær.  

Konsert og lunch på Mausundvær. Tid og sted kommer.  

Kl. 16:00 Vi opplever musikkteateret Oda fra Havet (billetter inkludert i turen).  

For info: Se www.odafrahavet.no  

Retur rett etter forestillingen tilbake til Sistranda på Frøya.  

Ca. kl. 20 – 21 Middag på Frøya hotell.  

Søndag 1. juli: 

Frokost, utsjekk og avreise.  

Lunch på Ansnes brygge. Ca. kl. 13:00. Eventuelt ølsmaking (frivillig, ikke inkludert i turen).  

Konsert ca. kl. 15:30 på Ansnes Brygge. Retur til Trondheim. 


