VEL BLÅST
Sesongen 2009-2010

Mosjøen skolekorps

Korpsåret 2009 – 2010 er over, og i skrivende stund er vi i gang med ny sesong. Det er tid
for litt tilbakeblikk på året som gikk:
Styret har bestått av:
Gunnar Nygaard, leder
Ketil Rye, nestleder
Vidkun Ravn, kasserer
Kjersti Wulvik, sekretær
Sissel Tveraa Røilid, arrangementsansvarlig
Aina Myrflott Thoresen, uniformsansvarlig
Grete Stortjønnli, materialforvalter
Heidi Stormyr, drillansvarlig
Julie Myrflott Thoresen, representant for korpsmedlemmene
Petter Sivertsen, representant for korpsmedlemmene
Marit Skjøtskift, korpsets drillinstruktør, har etter jul hatt barselpermisjon. I hennes sted har Pernille
Nyland fungert på en utmerket måte.
Korpset har hatt rundt 35 musikanter og 6-8 drillere. Noe av korpsets styrke har ligget i at vi har klart
å holde på mange av de eldste medlemmene. Dette trekker de yngre oppover musikalsk, i tillegg til at
aldersspredningen bidrar til et godt miljø i korpset. Ungdomskorpset, som består av de eldste i
korpset, har nok mye av æren for det.
Korpset har hatt ganske god økonomi, og har kjøpt inn flere nye instrumenter, mens andre har blitt
overhalt. Kapitalen fra jubileumsstevnet 2008 har vært god å ha. Nå er imidlertid den oppbrukt, så vi
må bruke en del energi kommende år for å skaffe penger i kassen.
Gode bidragsytere til korpsets økonomi er Helgeland Sparebank og Helgelanskraft as. Vi takker for
den støtte vi får derfra. I tillegg får vi betydelige bidrag fra Vefsn kommune, Grasrotandelen og
Jackpot bingo as. I tillegg kommer loddsalg av forskjellig art og dugnader.
Ut over de vanlige torsdagsøvelsene har bl.a. følgende skjedd i løpet av sesongen:
 4. oktober: Den Store Korpskonserten. Vi slår fast at denne konserten har blitt en tradisjon.
Byens korps samles til en felles konsert. Mosjøen Hornmusikk, Vefsn skolekorps og
Hornmusikken Fram og Helgeland paradekorps var våre gjester.
 11. oktober: Spilte på Vefsn landbruksskole i forbindelse med norgesmesterskap i
gjeterhund.
 27. – 29. november: Seminar på Kulstad skole, inkludert julegrantenning.
 13. desember: Lucia-konserten falt denne gangen på selveste Lucia-dagen. Konserten holdes
sammen med Vefsn kulturskoles musikkverksted, med luciaopptog som et fast innslag.
 24. desember: Mosjøen skolekorps og Vefsn skolekorps har fast deltagelse i hver vår
gudstjeneste julaften. En koselig tradisjon.
 15. – 17. januar: Det hører med til vinteren at vi reiser en helg til Hemavan/Tärnaby for å
pleie oss selv musikalsk og sosialt. Denne gangen bodde vi på FBU-gården i Hemavan. Der
hadde vi en hel “brakke” for oss selv, med firemannsrom, et lite kjøkken og andre
nødvendige fasiliteter. De som ønsket fikk seg en tur i alpinbakkene, mens andre tilbrakte
noen timer i stedets svømmebasseng.
 11. mars: Ungdom på Scenen. Dette er et stort arrangement i kinoen der mange store og små
grupper, fortrinnsvis innenfor musikk, får vist seg fram. Mosjøen skolekorps er arrangør, men
korpsets dirigent Ragni er nok den som trekker det største lasset.
 13. – 14. mars: Drillerne deltar på drillseminar i Leirfjorden.
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17. mai: På grunn av den tragiske rasulykken like utenfor Mosjøen der fire personer omkom,
ble det en spesiell dag. Dette kastet en mørk skygge over det fine været, og borgertoget ble
avlyst.
10. juni: Som en avslutning på korpsåret inviterte korpset til grillaften på Tuvneset. (Ved
Ømmervatn, utlånt av Helgeland skogselskap). Korpsmedlemmer med foreldre og søsken
hadde en trivelig kveld i fint vær.

Det kan også nevnes at vi hadde meldt oss på korpsstevne i Buvika utenfor Trondheim helga 18. – 20.
juni. På grunn av liten påmelding måtte vi imidlertid avlyse den turen.

17. mai

Julegrantenning Kulstad skole

Alle musikanter har i tillegg til torsdagsøvelsen med korpset tilbud om undervisning en halv time i
uka med egen instruktør. Dette går gjennom Vefsn kulturskole, og dekkes av kontingenten som
betales til skolekorpset.
Rundt 10 av korpsets musikanter deltar hver sommer på Norges Musikkorps Forbunds
sommermusikkskole på Toppen folkehøgskole. Deltakelsen støttes økonomisk av skolekorpset. Det er
også rundt 10 av korpsets musikanter som deltar i Nordland kretskorps. Dette er et korps bestående
av ca 70 musikanter fra Helgeland og Salten som samles 5-6 helger i løpet av året for å øve. Man må
prøvespille for å komme med her.
At såpass mange av korpsets musikanter deltar på sommerkurs og i kretskorpset bidrar til
skolekorpsets høye musikalske nivå.
Til slutt må vi si noen ord om vår dirigent Ragni Einmo: I 10 år har hun nå med stor tålmodighet og
dyktighet hatt den musikalske ledelse av korpset. Det er imponerende å se hvordan hun med en
blanding av strenghet og humor får ungene til å prestere over all forventning, og på en slik måte at
musikantene trives. Undertegnede har selv mange års erfaring som musikant i korps, og kan
understreke at det er ikke av det enkleste slaget musikk Ragni får korpset til å mestre.
Ragnis 10-års jubileum som korpsets dirigent ble markert 17. mai med overrekkelse av en akvarell
forestillende en klarinett. Akvarellen var laget av Petter Sivertsen, en av korpsets trompetister.

Med hilsen
Gunnar Nygaard
leder
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Dirigenten har ordet:

Kjære alle musikanter, drillere og foreldre.
Så var vi igjen godt igang med en ny korpssesong og jeg kan også i år glede meg over en flott
gjeng som møtes på Mosjøen skole hver torsdag. Mange har vært med i både fem, seks, sju og
åtte år.
I tillegg til å være musikalske så har de et humør, en humor, et samhold og en entusiasme som
man bare kan drømme om. Jeg føler meg priviligert over å få jobbe med en så fantastisk
flokk barn og ungdommer.
Vi har fått med nye musikanter i år, og jeg ønsker Ida Mari, Sunniva, Emma og Isak hjertelig
velkommen i korpset.
På aspirantsida ser det riktig bra ut med hele 15 stykker som nå får opplæring av våre flotte
spillelærere. Dette lover godt for framtida til korpset. Det vi imidlertid ikke har klart i år er å
få en aspirant på tuba. Er det noen som kjenner en som dere tror kan ha lyst å bli tubaist så si i
fra. Vi har en liten tuba som er beregna på de som ennå ikke er så store.
Gratulerer til dere som etter prøvespill kom med i Nordland Kretskorps. Dere er kjempeflinke
og vi er alle stolt av dere. Hele 9 av dere kom med i år!! Det vil si at alle dere som
prøvespilte var gode nok til å slippe gjennom det lille nåløyet.
Planene videre i høst er lagt ut på hjemmesida vår. Der kommer det stadig beskjeder til både
foreldre og musikanter, så følg med følg med. Vi har også ei gruppe på Facebook.
Er det noen av dere som ikke har registrert grasrotandelen på tippekortet på skolekorpset ennå
så gjør det nå. De pengene vi får der kommer veldig godt med, og jeg håper dere er enig med
meg i at det er viktig å støtte aktiviteter der barn er med. De voksne som har egen inntekt kan
i mye større grad finansiere sine hobbyer og interesser ut av egen lomme.
NB! Hvis dere tipper på REMA så registreres IKKE grasrotandelen hvis dere kjøper
tippekortene de selger i disken. Bruk «tippekassen.»
Ha en flott korpssesong, og kjære foreldre; kom på våre arrangement og gjerne på øvelsene
også. (Vi simpelthen elsker vafler.) Arranger bursdager og andre aktiviteter på alle andre
ukedager enn torsdag, og dette vil bli et strålende år!
Hilsen Ragni
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