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Godt Nyttår, MMK! 

Da er det bare å glede seg til jubileumsåret 2019. MMK blir plutselig hele 80 år den 31. mai. Så langt er det 

vel jubileumstur til Nederland som teller som en slags markering. Vi får se om vi finner på mer etter hvert.  

Selv om vi ikke har hatt øvelser på en stund, har MMK vært aktiv både gjennom Jul og nå på nyåret. Vi 

spilte minikonsert i Malvik Kirke 1. juledag til glede for de som hadde møtt opp en halv time før selve 

høytidsgudstjenesten. Vi spilte også til ofring, og avsluttet gudstjenesten med «En rose er utsprungen». 

Kåre, Jostein, Mette og jeg var med som den såkalte Englekvartetten på øvrige salmer og liturgi. Etter mer 

enn 20 år med Englekvartetten, synes vi vi begynner å få bra tak på dette. Gøy er det i alle fall og få spille 

sammen med orgelet fra galleriet.  

I første uka etter Jul har det vært fire juletrefester på rad og rekke. Så langt jeg har hørt har alle 

oppdragene gått riktig så fint, og oppdragsgiverne: Kongsberg Seatex, SINTEF, Saksvik barnehage og SINTEF 

Ocean har vært riktig så fornøyde. Takk til alle som har bidratt, spesielt Anders som har organisert det hele, 

dere som har vært leikeledere og dere som har vært nisser. En helt spesiell takk til Jan Inge som stilt opp på 

slagverk på tre av fire oppdrag. Det hyggeligste med juletrefestene er alle de ivrige barneansiktene som 

intenst følger med på de eldgamle lekene, som sikkert ingen andre bruker lenger. Hvem er det i 2019 som 

vet noe om «å rulle sitt tøy»? I Saksvik barnehage er det til og med én som vet hva en brønn er: «Et hull i 

bakken der man kan hente vann». Ei lita jente på ca. 7 år, stakk nesa opp over kanten på scenen på 

Messebygget og sa: «Takk for at dere spiller så fint for oss». Nydelig! Sånt må aldri glemmes.  

Vi får håpe det blir mange gode opplevelser gjennom resten av 2019 også.  

Godt Nyttår til dere alle! 

Arne 

En ensom svale gir ingen god sommer 

Svaret på Bjørn Eriks spørsmål i høst om hva vi vil med MMK ga en tydelig tilbakemelding på at vi alle 

ønsker at vi skal bli bedre til å spille – både enkeltvis og sammen. 

Da hjelper det veldig at hver enkelt av oss sørger for at vi har den ammasjøren (ambisen) som er 

nødvendig, slik at vi lettere kan justere oss inn i fellesskapet. At vi har nok notemessig overskudd slik at vi 

klarer å lytte til våre medmusikanter, at vi har det tekniske på plass etc. men den virkelige musikken, 

opplevelsen for publikum og oss selv, skaper vi selvsagt sammen. 



   

   

Felles øvelser på tirsdager er en viktig arena for å skape et godt samspill, men egentlig er det slik at alle 

våre musikkstykker består av flere samspill som veves sammen til en helhet. Det kan være samspill gruppe 

vis eller på tvers av grupper. På seminaret i høst prøvde vi ut en gammel ide om å sette sammen 

kammergrupper på tvers av instrumentgruppene. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette og på 

adventskonserten ble det synlige resultatet to flotte innslag. Vi ønsker derfor å fortsette dette arbeidet 

siden det både er etterspurt, det utvikler oss som enkelt musikere, og det øker vår evne til å spille sammen 

og skape gode opplevelser for publikum og oss selv. 

Denne våren fortsetter vi i hovedsak med de gruppene vi hadde på seminaret i høst. Øverst på oversikten 

nedenfor står den som er ansvarlig for gruppene. Oppgaven her er å sørge for (i) det praktiske med å avtale 

øving, noter etc., men også (ii) sørge for det musikalske (enten alene eller med en instruktør). Vi i 

musikkfaglig håper dere er motivert til noen ekstraøkter med kammermusikk. Vi er alle travle folk så vi 

foreslår at dere bruker tirsdagene til øvinger og samspill. Vi har to konserter i 1. halvår 2019 der vi ønsker å 

bruke resultatet fra kammergruppene. Det første er 10. februar der vi ønsker at de to gjenstående 

gruppene (Bjørn og Sverres grupper) presenterer et stykke hver. Det andre er vårkonserten og hvem som 

får spille der er basert på «først til mølla» prinsippet. 

Lykke til alle sammen ☺ 

Bjørn (På vegne av musikkfaglig) 

 

TREBLÅS ENSEMBLE Ensemble 1 Ensemble 2 

Ansvarlig/instruktør Bjørn Maciej 

Fløyte Lisbet Tora 
Ingeborg 

Klarinett Tove 
Merete 
Anne Sissel 

Line  
Kirsti 
Roald 
Nina 

Altsax/Sopransax Bjørn H Bjørn F 

Tenorsax  Berit 

Barytonsax/bassklarinett Ketil 
Ragnar 

BRASS ENSEMBLE Ensemble 3 Ensemble 4 

Ansvarlig/instruktør Kåre Sverre 

Kornett Kåre Reidar 

Trompet Jostein Trond 
Jan Erik 

Horn Lizzy 
Nina A 

 

Baryton Berit Roar 

Trombone Anders 
Mette 

Arne 
Brita 
Isak  

Tuba Helge Anne Mari 
 

 



   

   

Repertoar Konsert 10. februar på YMS 

Det er en del ting som skal «klikke på plass» de nærmeste ukene – og vi tar sikte på at de løse trådene 

samler seg. Vi tar sikte på følgende repertoar: 

1. Et av NM stykkene (hvilket avklares når vi nærmer oss) 
2. Mambo Jambo 
3. If I were a Bell 
4. Kammergrupper, Ensemble 1 og 4 
5. Imagine 

 

Med alle mulige forbehold i forhold til lengde på vårt innslag osv.  

Fra Musikkfaglig 

 

Ansvarlige kaffeøvelser våren 2019  
 
Her er ansvarsfordelingen for kaffeøvelser i vår. 

8. januar: Merete og Anne Sissel 

5. februar: Nina V og Nina A 

5. mars: Lizzi og Line 

9. april (etter NM): Kirsti og Tove 

7. mai: Roald og Lisbeth 

4. juni: Bjørn og Bjørn 

Mette 

 

Årsmøtet mandag 11.02.19 

Minner om MMK-årsmøtet på Vikhammer Ungdomsskole   

Mandag 11. februar 2019 kl. 19:00 (med påfølgende medlemsmøte) 

og at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 21.01.19. 

Styret  

 

 


