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Kjære korpsmedlemmer og foreldre !
Velkommen til en ny utgave av ”Vel Blåst”. Jeg vil her prøve å gjengi det viktigste fra
fjorårets sesong, musikalsk og sosialt. Så vil Ragni si litt om planene for årets sesong i
”Ragnis hjørne”.
Etter en forholdsvis travel og innholdsrik jubileumssesong, har vi dette siste året roet oss
litt ned med en heller ”vanlig” sesong.
I november -08 inviterte vi alle andre korps i byen til felles konsert i aulaen; ”Den store
korpskonserten”. Det ble en svært hyggelig og suksessfull begivenhet, som nok vil bli
tradisjon de neste årene. Avslutningen på konserten var et fellesnummer, der
musikanter fra 10 år og opp til 75 år spilte sammen. Det viser at korps er en hobby på
tvers av generasjoner!
Adventstida ble innledet med seminar på Kulstad skole, og deretter spilling ved
julegrantenninga 1. søndag i advent. Den tradisjonelle Luciakonserten ble holdt søndag
14.desember, sammen med musikkverksted-grupper fra Mosjøen- og Kulstad skole.
Også i år dro vi over til søta bror for ei trivelig seminarhelg, kombinert med slalom- og
brettkjøring i bakkene. Vi overnattet på skolen i Tärna, noe vi var veldig godt fornøyde
med. Skolekjøkkenet egnet seg ypperlig for tillaging av taco, som jo er fast takst på
Mosjøen skolekorps` turer. Vi håper også dette blir en tradisjon.
Spesielt to ting stod sterkt denne helga; Masse flott musikk og strikkepinner!
Tärna:
Etter reveljen fikk Håkon ansvaret for
dagens morgengymnastikk……..

Strikkeklubb!
Strikkepinnene gikk varme…..

Det har etter hvert også blitt tradisjon med konsert på kinoen på vårparten, der vi
inviterer andre musikkvenner til ”Ungdom på scenen”. 31.mars arrangerte vi årets treff.
Der deltok for første gang Korgen skolekorps, i tillegg til Vefsn skolekorps, guttekor og
jentekor, og bandene DSSS og Artic Breeze. En flott konsert!
17.mai var som vanlig en lang ”arbeidsdag” for skolekorpset, som startet kl 0800 under
flaggheisingen, og avsluttet med borgertoget kl 1600. Det uvanlige var at vi hadde et
nydelig vær denne 17.mai! På skolekorpsets kafè i gymsalen delte vi ut årsmedaljer til
følgende medlemmer:
5 år: Maiken Solvang ( har 6 år og skulle hatt i fjor)
Kristin Jørgensen
Nina Nordås
Anne Marit Johansen
Lilja Kaggerud
Vetle Selbæk Pedersen
Kathrine Håpnes
Kena Ludvigsen
Marianne Rye
Karoline Benum
7 år: Erlend Solem
Karoline Grønvik
Marita Solvang
Lars Magnus Rye
10 år: Henrik Mikalsen
Som avslutning på sesongen dro vi i juni til Mo i Rana på korpsstevne. Bosmo & Ytteren
skolekorps feiret 50-årsjubileum og hadde i den forbindelse invitert til jubileumsstevne.
Innholdsmessig var dette stevnet veldig likt vårt eget fra året før, noe som vi tar som et
kompliment. Vi hadde det kjempetrivelig på Mo!

Mosjøen skolekorps
på vei inn mot
avslutning av stevnet
på Mo.

Årets sesong er allerede godt i gang. Vi teller i år ca 35 musikanter og 8 drillere. I tillegg
har vi tatt opp 9 nye aspiranter. Vi har etter hvert fått mange ”store” og erfarne

musikanter, som har spilt mange år i korpset. Ungdomskorpset teller pr dato 20 stk fra
13 – 16 år. 10 stk av disse er også med i Nordland Kretskorps, og der får bare de beste
innpass. Dette merkes godt på det musikalske nivået i Mosjøen skolekorps.
Fra høsten 08 fikk vi ny drillinstruktør, Mari Skjøtskift. Hun har ledet drillerne på en
utmerket måte, og gruppa har hatt ei flott utvikling denne sesongen.
Det samme har vår alles kjære dirigent Ragni Einmo. I tillegg til det musikalske ansvaret
trekker hun i de fleste tråder som gjelder korpset, og hun har en omtanke for hver enkelt
som er helt uvurderlig for at de skal ha det bra og trives i korpset. Takk Ragni!
Vårt nye liv uten lapper/brev ser ut til å fungere bra. Dere foreldre er flinke til å bruke
nettsida vår, der alle nye beskjeder blir lagt ut fortløpende. Fortsett med det!
http://www.mosjoenskolekorps.no/
Vi fortsetter opplegget med at musikantene får individuell musikkopplæring hos kulturskolen og trener på samspill her i korpset. Samarbeidet med kulturskolen sine erfarne
lærekrefter er verdifullt for korpset, og avgjørende for det musikalske nivået.
Dessverre klarer ikke Kulturskolen å tilby oss instrumentopplæring i den grad vi har
behov for det. Noen instrumentgrupper mangler lærer, bl.a trombone, og noen lærere
har fullsatte timer før vi har gjort aspirantopptaket.
Heldigvis har vi mange dyktige ungdommer i korpset, og noen av dem har inntil videre
fått ansvaret for spilletimer med de yngste på sine instrumentgrupper.
Medlemskontingenten for musikanter er 1800 kroner/år. Hver ei krone av dette går rett til
Vefsn Kommune som betaling for kontingent i Kulturskolen, slik at brorparten av korpsets
totale utgifter på 3-4000 kroner per musikant må tas inn gjennom ulike tilskudd,
støtteordninger og dugnader etc.
Vi får heldigvis en del direkte sponsing fra Helgeland Sparebank, Helgelands Kraft og
Vefsn Kommune. Uten den trofaste støtten vi får fra disse går det ikke an å drive
korpset. Vi i styret sier hjertelig takk for støtten både fra våre store sponsorer og fra alle
de mange mindre bidragsyterne som har hjulpet oss gjennom året.
Som en kort oppsummering kan vi si følgende; Mosjøen skolekorps er i høyeste grad et
oppegående skolekorps som står seg godt, både økonomisk og musikalsk!
Lykke til med en ny sesong!

Med hilsen Ann Karin Drevland.
Avtroppende leder.

Kjære musikanter.

Så var vi igjen godt i gang med en ny sesong i Mosjøen skolekorps.
Vi har fått mange nye medlemmer i år og det setter vi stor pris på.
Hjertelig velkommen alle sammen. Det er helt avgjørende for et skolekorps at vi får inn
nye flinke medlemmer hvert år. Det er de som er korpsets framtid.
Også i år har vi fått to av våre musikanter inn i Kretskorpset, Ingrid og Julie på klarinett.
Gratulerer!
Korpset har gjennom de siste årene vært så heldig å ha en stabil medlemsmasse. Det
betyr at vi etterhvert har mange som har kommet langt på sine instrument og som vi kan
benytte som assistenter i korpset, både som instruktører og som reservedirigenter når
det trengs. Det at fire av dere har begynt på musikklinja i høst er kjempeartig, og
verdifult for korpset. Mange av medlemmene velger også å dra på korpskurs i ferien, det
hørtes da vi startet opp i høst. Det låt bra!
Vi har allerede hatt to spillinger, "Den store korpskonserten" og NM for gjeterhunder. Det
er viktig at vi ikke bare sitter og øver for oss selv, men at vi kommer oss ut og opptrer for
folk (og hunder).
Neste oppgave blir å få byens folk i god julestemning med å spille på Julegrantenning,
Luciakonsert og i kirka på julaften.
Etter jul er det Nyttårskonserten, Ungdom på Scenen, 17.mai og forhåpentligvis et par
turer innimellom.
Vær flink og gjør det til en vane å sjekke korpset si hjemmeside jevnlig.
www.mosjoenskolekorps.no der finner både drillere, musikanter og foresatte
informasjonen som de skal ha.
Jeg gleder meg til en ny sesong med Mosjøen Skolekorps.
Ragni

