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Jellicle Cats at the Jellicle Ball 

Det er veldig artig å jobbe med Selections from Cats igjen. MMK gjorde stor suksess med Andrew 

Lloyd Webber konsert tilbake i 1986, og vi spilte inn musikken på kassett 31. januar/1. februar 

1987. Vi var optimister på den tiden også, så vi har nummerert kassetten som nr. 3 i vår 

produksjon. Jeg har funnet fram antikvarisk avspillingsutstyr, som overraskende nok fortsatt virket 

sånn noenlunde. Måtte bare rense bort noe irr fra gamle batterier. Korpset låt faktisk ganske bra 

tilbake i 1987, og teksten om de forskjellige kattene er veldig bra oversatt til norsk. Hele kassetten 

er for øvrig verdt å høre på! Jeg kommer nok til å digitalisere den, og få lagt ut på de interne 

sidene etter hvert.  

Som noen kanskje fikk med seg, manglet det meste av partituret. Erlend (som de fleste kjenner) 

har gjort en stor jobb med å skrive alle enkeltstemmene inn i sitt noteprogram, sånn at vi nå har 

hele settet elektronisk. Det er veldig bra at vi dermed har bevart et glimrende arr. for ettertiden.  

Fun fact: Jeg bare måtte finne ut hva Jellicle cats er, siden Jellicle ikke er en del av vanlig, engelsk 

vokabular. Det viser seg at uttrykket kommer fra ei lita jente som prøvde å si «dear little cat». 

Ordet brukes i boken «Old Possum’s Book of Practical Cats» som musikalen er basert på.  

Takk til Google, og lykke til med øvingen! 

Arne.  

 

Konsert med Luftforsvarets musikkorps 04.10.18 

Da er detaljene i ferd med å falle på plass til konserten med Luftforsvarets Musikkorps. Konserten 

er lagt til Bruket torsdag 04.10.18 kl. 18:00. Det blir en «tradisjonell» korpskonsert i to avdelinger 

der Malvik-korpsene spiller i første del av konserten, mens Luftforsvarets Musikkorps avrunder 

konserten. MMK er i liten grad involvert i det arrangementstekniske, - den delen ivaretar 

Hommelvik-korpsene. Vi har imidlertid signalisert at det er nødvendig med en gjennomkjøring av 

vår del av programmet i forkant av konserten. Detaljene rundt dette vil vi komme tilbake til. 

Roar    



   

   

Seminaret 8.-9. september 

Lørdag 10:00-16:00, Ungdomsskolen 
Søndag 11:00-16:00, vi jobber med sted 
Lunsj begge dager ca kl 13.    

 
På lørdagen prøver vi noe nytt på seminaret, og skal jobbe med ensemblespill på tvers av 

instrumentgruppene innen treblås og messing. Å spille i blandet ensemble er god samspillstrening. 

Og i en mindre gruppe er det å få sin stemme til å passe inn i helheten både utfordrende og artig. I 

tillegg vil det være fokus på klang og intonasjon.  

 

 

 

Vi håper at vi etter lørdagen har fire ensembler som kan opptre på konsertene vi skal ha fremover. 

Første konsertmulighet er allerede 22.september. På søndagen jobber vi tutti igjen, men vi gir 

plass til en internkonsert hvor de fire ensemblene får presentert et eller flere av numrene etter en 

felles oppvarming.  

 

Treblås ensemble 
Instrument Ensemble 1 Ensemble 2 

Instruktør Roger Overå Maciej 

Fløyte Lisbet Tora 

Ingeborg 

Klarinett Tove 

Merete 

Anne Sissel 

Line 

Kirsti 

Roald 

Nina 

Altsax/Sopransax Bjørn H Bjørn F 

Tenorsax  Berit 

Barytonsax  Ragnar 

 
 
 
 
 



   

   

 

Brass ensemble 
Instrument Ensemble 3 Ensemble 4 

Instruktør Elisabeth Fors Sverre 

Kornett Kåre Reidar 

Trompet Jostein Jan Erik 

Horn Lizzy  

Baryton  Roar 

Trombone Anders 

Isak 

Arne 

Brita 

Tuba Helge Anne Mari 

 
Lykke til med musiseringen! 
 
Anne Mari 
 

 

 

 

Seminarinfo fra personal 

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Dette gjelder særlig på lange seminardager. Som tidligere 

stiller alle med egen lunsj og drikke gjennom dagen. Personal sørger for kaffe til lunsjen. Ved 

kaffebehov før lunsjtid anbefales egen termos. 

Lørdagskvelden møtes alle som vil på La Perla for middag og sosialt samvær, bord blir bestilt. 

Mette 

 


