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Lederen  

JEG ER KJEMPESTOLT OG IMPONERT, og det kan dere også være! Tusen takk for en fantastisk 

innsats med Jeezes! Jubelen og applausen underveis og etter forestillingen bekreftet den følelsen 

jeg satt med, at dette ble kanonbra! Mange har jobbet hardt og lagt ned mye arbeid for å gjøre det 

mulig å la nær 100 ungdommer skinne fra scenen. Kudos til alle som stod på og gjorde dette mulig, 

ingen nevnt, ingen glemt! Bjørn Erik fikk et proft forsterket MMK til å låte slik vi skal låte. I lys av at 

vi fikk tidenes største publikum og tidenes beste omtale i media tenker jeg på spørsmålet i HUNT 

undersøkelsen forleden: «føler du at livet ditt har mening?» I dag er scoren 10 på det svaret!  

 

Vi tar med oss suksessen og den gode følelsen videre til adventskonserten and beyond.  

 

Jan Erik - Imponert leder 

 

 

Inn i vintertiden 
Applausen har nettopp lagt seg, og det er bare 
timer siden vi stuvet på plass de siste scene-
elementene og plukket ned flott graffiti kunst. Hva nå da? Vi har en lang og god vinter foran oss, 
og den skal vi nytte godt.  
 
Med Jeezes! ønsket vi å vise oss frem med godt musikalrepertoar. Inn i vintertiden klatrer vi videre 
i musikalske oppgaver med litt andre fokusområder. Til Adventskonserten har vi valgt et repertoar 
med flere solist- og ensemble stykker. Og, til innspilling Lydhagen går vi skikkelig i dybden på noen 
låter for virkelig å finstille egen musisering og sammen som ensemble. Gode, og hørbare låter alt 
sammen mener vi i musikkfaglig (selvsagt ☺..) 
 
Repertoar Adventskonserten 

• Sketches for Flute  

• Vitae Lux 

• Answer me my love 

• Dashing through the snow 

• Angels we have heard on high (klarinettensemble) 
 
I tillegg blir det sikkert en allsang eller to, akkompagnert av oss og/eller organist.  
 
Repertoar innspilling Lydhagen 

• Mambo Jambo 

• Paraplyene i Cherbourg 

• Imagine 

• Satchmo 

• En utenatlåt 
 



   

   

Med repertoaret til Lydhagen håper vi å få presentert hva MMK står for, vise våre styrker og 
samtidig vise vår spennvidde. Og, hvorfor har vi ikke dratt frem nytt stoff, og da gjerne med mange 
vanskelige løp eller fortendeler? En innspilling er i seg selv utfordrende med en mikrofon godt 
plassert i hvert instrument.  Det er nå vi virkelig får bruk for millimeter presisjon på både rytme og 
intonasjon ☺ Vi håper at innspillingsperioden blir et dypdykk hvor hver enkelt spisser sine 
ferdigheter, og spisser ørene. Lykkes vi med det – har vi kommet et godt stykke videre i vår 
musikalske arbeid som ensemble. 
 
God vintertid, og god jakt på vår felles tone ☺  
 
Mvh Musikkfaglig v/Anne Mari 

 

Nisseorkester 
 
Vi har følgende nisseorkester oppdrag: 
  
Søndag 8. desember for Trønderenergi 
 
Fredag 3. januar for Sintef hovedkontor (konsernstab) 
 
Lørdag 4. januar for Saksvik barnehage 
 
Søndag 5. januar for Sintef Ocean 
  
Håper å få til oppdrag på Kongsberg Seatex også, og da er det antydet torsdag 2. januar, alternativt 
torsdag 9. januar. 
  
Med nisseorkesteret holder vi juletradisjonen i gang med god stemning på juletrefestene for store 

og små. Dette er kjempeviktige dugnader som bidrar med viktige inntekter til korpskassa.  

Oppsett med hvem som spiller på de ulike dagene kommer etter hvert.  

 

 

 



   

   

Arrangement 
 
Tusen takk alle sammen for et fantastisk arrangement i helga. Det musikalske er en ting, men også 
arrangementsmessig gikk dette på velsmurte MMK – skinner.  En spesiell takk til «de gode 
hjelperne» våre som stiller opp som kaffekokere, pølsekokere og organisering så vi får gjort det vi 

liker aller best, nemlig å spille. Takk igjen for en super innsats alle sammen 😊  
  
1. desember er det klart for tradisjonell adventskonsert. Det er vi som arrangerer i år (i fjor var vi 
bare vikarer for koret), og vi skal ha salg av kaffe og kaker i Kirkestua mellom oppvarming og 
konsertstart.  Derfor trenger vi at noen leverer kaker også denne dagen. Jeg skal lage liste litt 

senere, men hvis noen melder seg frivillig så gjerne det 😊 I tillegg skal det bæres stoler opp og 
ned fra Kirkestua og omrigg underveis i konserten mellom kortribuner og korpsstoler. Kommer 
tilbake med arbeidsfordeling.  
  
Mvh 
Arrangementskomiteen v /Berit S 
 
«Jeezes!» - en prosjektleders refleksjoner 
 
Så er «Jeezes!» over. Slik er det jo, slike forestillinger kommer ikke i reprise, men de ligger i minnet 
på alle oss som var der. Jeg har hatt gleden av å være prosjektleder denne gangen og har reflektert 
litt over prosjektet som sådan. 
 
Vi har hatt fem prosjektgrupper og masse folk i gang med ulike oppgaver, som Program, Teknikk 
&Aktører, Arrangement, Markedsføring og Økonomi. Ingen nevnt, ingen glemt, men noen har 
selvfølgelig dratt hovedlasset. Men at det har gått med mange hundre timer, er helt sikkert. Jeg lar 
meg imponere over det ekte engasjementet til alle. Kreativiteten. Stå-på-viljen. At det er så lett å 
få et «ja», både fra egne rekker og våre støttespillere. 
 
Så sitter vi der da på øvingsstolene våre og merker at øyeblikkene med fantastisk renhet i 
akkordene kommer oftere og oftere, at presisjonen blir smack-smack. Ekte sang- og 
musikkformidling laget av mennesker i alle aldre. Det er øyeblikk av våte øyne. Og så får vi den 
responsen fra publikum både i antall, spontan jubel underveis og herlige tilbakemeldinger 
etterpå... næring til sjelen! 
 
Det er da at i hvert fall jeg erkjenner at dette er verdt alt arbeidet, timene som har gått med på 
fritiden (kanskje litt i arbeidstiden også...). For meg er dette det samme som «Trivsel i 
nærmiljøet». Den lager vi selv! 
 
Tusen, tusen takk til absolutt alle! 
 
Roald 
prosjektleder 
 

 

 


