VEL BLÅST
Sesongen 2010-2011

Mosjøen skolekorps

Denne «Vel Blåst» dekker perioden fra og med høsten 2010 til og høsten 2011, altså et
halvt år lengre enn før.
Statens nye ordning med momskompensasjon til frivillige organisasjoner krever et regnskap som
følger kalenderåret. Vi har derfor flyttet årsmøtet slik at korpsåret følger kalenderåret. På grunn av
denne omleggingen dekker denne Vel Blåst ett og et halvt år.

Styret har bestått av:
Gunnar Nygaard, leder
xxxxx, nestleder
Vidkun Ravn, kasserer
Lena Bådstrand, sekretær
Tanja Andersen, arrangementsansvarlig
Aina Myrflott Thoresen, uniformsansvarlig
Grete Stortjønnli, materialforvalter
Vegard Kristiansen, drillansvarlig
Julie Myrflott Thoresen, representant for korpsmedlemmene
Petter Sivertsen (t.o.m. våren 2011), representant for korpsmedlemmene
Marianne Rye (fra høsten 2012), representant for korpsmedlemmene

Hva har skjedd siden sist?
2010




2011













21. oktober. Årsmøte
Fordi nytt årsmøte kommer om allerede 4 mnd ble valg og regnskap utsatt til da.
24. oktober. Den store korpskonserten.
Den tradisjonelle korpskonserten der alle byens korps inviteres.
12. desember. Luciakonsert
Julaften. Spilling i kirka
15. januar. Nyttårsspilling
Denne gangen var det ny vri på nyttårskonserten. I stedet for det vanlige opplegget i Dolstad
kirke, spilte deltakerne på forskjellige steder rundt i byen. Vi spilte på Sjøsiden.
17. februar. Årsmøte.
For å komme i rute med at korpsåret skal følge kalenderåret, ble det nytt årsmøte bare 4
mnd etter det forrige. Hovedsak på dette årsmøte var valg og framlegging av regnskap.
9. april. Øving til Ungdom på scenen.
10. april. Ungdom på scenen «Mozart vs. Metallica».
Det har etter hvert blitt en lang tradisjon med denne konserten som blir holdt i kulturhuset.
Flere av distriktets musikalske grupper
4. – 6. mars. Vi var arrangør for samlingen til Nordland Kretskorps.
5. mars. Konsert med Nordland Kretskorps.
17. mai. Tradisjonell spilling i barnetog og borgertog.
28. – 30. juni. Tur til Lycksele.
23. oktober. Den store korpskonserten
10. – 11. desember. Seminar, oppkjøring til Lucia-konsert.
11. desember Luciakonsert
Julaften. Spilling i kirka
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13. - 15. januar. Vi var arrangør for samlingen til Nordland Janitsjar (tidligere Nordland
Kretskorps).
15. januar. Konsert med Nordland Janitsjar

I tillegg til dette er det gledelig at 13 av musikantene deltar på NMF’s sommermusikkskole på
Toppen. Skolekorpset gir medlemmene økonomisk støtte til dette.
Det er også artig at så mange som 12 av korpsets musikanter er med i Nordland Janitsjar. Det vitner
om både stor interesse for å spille og høyt musikalsk nivå. Det kan nevnes at man må prøvespille for
å bli med i NoJa .
Mosjøen skolekorps har et ganske stabilt antall musikanter, mellom 30 og 35 spillende. I tillegg er det
rundt 10 aspiranter. Det er imidlertid verre med drilltroppen. Fordi det ikke har vært mulig å
oppdrive en trener, har vi sett oss nødt til å legge ned drilltroppen.
Korpset har øvelse hver torsdag. Hele korpset fra kl 1730 – 1900, og fra kl 1900 til 1930 øver
ungdomskorpset, dvs de eldste av musikantene (over 13 år). På den måten får de mest erfarne
musikantene større musikalske utfordringer.
Mosjøen skolekorps har en brukbar økonomi. En viktig årsak til dette er at vi i 2011 skiftet
hovedsponsor til Sparebank1. Med dette fikk vi en avtale om kr 50 000,- i årlig støtte i tre år, noe som
gir et godt fundament for drifta.
I tillegg til Sparebank1, får vi gode bidrag fra Alcoa, Helgelandskraft og Jackpot Bingo. Det må også
nevnes at korpset mottok et f-horn i gave fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Grasrotandelen er
også en viktig bidragsyter.
Et skolekorps har store utgifter til instruksjon og instrumenter, og hvis det skal gjøres noe ekstra, som
en tur, må det mer penger i kassen. Da er det dugnad som er løsningen. Vi er så heldige å ha fått flere
«faste» oppdrag, bl.a. varetelling hos RIMI og Coop Extra. Det er imidlertid et problem at det er
vanskelig å få foreldrene til å stille opp. Det er vanligvis en fast gjeng vi ser på alle dugnader, og bra
er det. Korpset har imidlertid over 60 foreldre – hvor er alle sammen?
Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke vår dirigent Ragni Einmo, som utrettelig gir instruksjon i
tillegg til å håndtere ungene på fantastisk måte. Jeg tør påstå at Mosjøen skolekorps har et høyt
musikalsk nivå, samtidig som det er et godt miljø.

Med hilsen
Gunnar Nygaard
leder
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Kjære musikantforeldre.
Noen tanker fra dirigenten..
Hva er et korps?
Og ikke minst hva er et skolekorps?
Jeg ser et møtested der flotte mennesker med den samme interessen, møtes for å skape og oppleve
noe sammen. Nivået på musikantene varierer, men det har har ei fantastisk utvikling fra de starter
som aspiranter med ingen kunnskaper og ferdigheter på sitt instrument til de et år senere sitter i
korpset som fullverdig medlem.
Sammen med de som har lengre fartstid bak notestativene tilegner de seg så stadig mer viten om
musikk og samspill, og etter noen år har de fleste kommet svært langt på sitt instrument.
Fellesskapet som man opplever i et korps er unikt, og niåringen som sitter sammen med de på 15, 16,
17 eller 18 år og spiller samme stykke har en opplevelse få andre fritidstilbud kan by på.
Det å spille i korps har dessuten for mange vært begynnelsen på utdannelsen som gjorde musikken til
leveveg. Men det er ikke det som er målet. Musikk er en flott hobby som man kan holde på med
kanskje til man blir 100 år.
Vi skriver nå mars måned og vårsesongen nærmer seg med stormskritt, først på agendaen står
«Ungdom på Scenen 2012». Fra Mosjøen til Hollywood. Denne forestillinga er hovedsaklig et
produkt av deres barns forslag, kreativitet, dyktighet og musikalitet, og jeg regner med at dere drar
med dere både slekt og nabolag for å se og høre på gjengen i rødt.
Etter det vil vi starte opp med årets aspirantkorps for de som startet å spille i høst. Hovedkorpset skal
selvsagt få på plass repertoaret for vårens og sommerens spillinger, som er 17.mai, Mosjøen
Korpsfestival og turen til Brighton sammen med Vefsn Skolekorps.
Jeg takker dere alle for deres bidrag til at deres barn sammen med de andre i korpset kan få ta del i
denne verdifulle, sosiale og karakterdannende aktiviteten som vi i Norge er best i verden på. Stå på,
dere gjør et verdifullt arbeid til glede for barna og alle innbyggerne i Vefsn Kommune.
Hilsen Ragni

Til musikantene:
Dere er topp, og jeg gleder meg til hver gang vi møtes. Dere spiller kjempebra, har ei positiv
innstilling, en herlig humor og så er dere så snille at å.
Fortsett sånn.
Hilsen Ragni
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