VEL BLÅST
2012

Mosjøen skolekorps

Denne «Vel Blåst» dekker kalenderåret 2012.
Styret har bestått av:
Gunnar Nygaard, leder
Terje Nilsen, nestleder
Vidkun Ravn, kasserer
Lena Bådstrand, sekretær
Tone Moby, arrangementsansvarlig
Aina Myrflott Thoresen (vårsemesteret), uniformsansvarlig
Grete Stortjønnli, materialforvalter
Julie Myrflott Thoresen (vårsemesteret), representant for korpsmedlemmene
Marianne Rye (vårsemesteret), representant for korpsmedlemmene
Ørjan Rodahl (høstsemesteret), representant for korpsmedlemmene

Året som gikk:
2012:
 13. – 15. januar: Vi var arrangør for samlingen til Nordland Janitsjar.
 15. januar: Konsert sammen med Nordland Janitsjar.
 8. mars: Årsmøte
 16. – 18. mars: Øvingshelg for Ungdom på Scenen
 18. mars: Ungdom på Scenen
 6. mai: Varetelling RIMI
 17. mai: Tradisjonell spilling. I år var vi med i 17. mai-komiteen.
 29. mai – 1. juni: Mosjøen Korpsfestival
 2. – 8. juli: Tur til Brighton
 21. oktober: Den store Korpskonserten, sammen med Hornmusikken Fram, Mosjøen
Hornmusikk og Granmoen Storband.
 9. desember: Luciakonsert
 24. desember: Tradisjonell spilling under julegudstjenesten. Pga at kirken var under
renovering var gudstjenesten i aulaen, MVS.

Flere av korpsets musikanter deltok også på NMF’s sommermusikkskole på Toppen. Skolekorpset gir
medlemmene økonomisk støtte til dette.
Nordland Janitsjar (tidligere Nordland kretskorps) samler musikanter fra Bodø i nord til Brønnøysund
i sør. For å delta her må man prøvespille. Det er derfor artig at 6 fra Mosjøen skolekorps deltar i
NoJa.
Mosjøen skolekorps har et ganske stabilt antall musikanter, mellom 30 og 35 spillende. I 2012 fikk vi
en gledelig økning i antall aspiranter – hele 15 håpefulle musikanter startet sin instrumentopplæring i
høst.
Det er imidlertid beklagelig at Vefsn kommunes kulturskole ikke klarer å stille med nok lærere. Det er
skrikende mangel på lærere på grovmessing og slagverk. Mosjøen skolekorps har løst dette ved å leie
inn dyktig ungdom og en slagverkslærer fra Sandnessjøen. Vi håper at kommunen kan få på plass
tilstrekkelig med lærerkrefter for å sikre rekrutteringen til Mosjøens korpsliv.
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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. Dette tror vi er med på å holde lenger på de eldste
musikantene.
Mosjøen Korpsfestival
Helga 29. mai til 1. juni inviterte
Mosjøen skolekorps til
korpsfestival. Hele 17 korps meldte
sin ankomst, fra Salangen i nord til
Hitra i sør. 500 musikanter, 100
drillere og 100 ledere samlet seg til
musikalske og sosiale aktiviteter. Vi
har fått mange positive
tilbakemeldinger etter festivalen,
og satser på at dette blir en
tradisjon, f.eks. hvert 3. år.
Korpsfestivalen var et stort løft for
korpset, og alle bidro til et svært
vellykket arrangement. Festivalen
ga korpset et godt økonomisk løft, og hvis den kan arrangeres med jevne mellomrom vil det bety at
korpset får en god økonomi uten alt for mange dugnader utenom.

Tur til Brighton
Sammen med Vefsn
skolekorps reiste vi til
Brighton i England 2. – 8. juli.
64 musikanter, drillere og
reiseledere tilbrakte en liten
uke i Brighton og omegn. Det
var selvfølgelig spilling, men
også tur til London og
Chessington fornøyelsespark.

Økonomi
Sparebank1 har de to siste åra vært vår hovedsponsor, og gir oss kr 50 000,- i året i en tre-års
periode, i tillegg til at de har gitt kr 60 000,- til nye uniformsjakker. Vi får også gode bidrag fra Alcoa,
Helgelandskraft og Jackpot Bingo. Korpset får også inntekter fra Grasrotandelen.
Mosjøen Korpsfestival ga et overskudd som har gitt korpset et solid økonomisk løft, noe som har
resultert i bl.a. kjøp av nye instrumenter.
Nye instrumenter
I løpet av 2012 ble det kjøpt inn nye instrumenter for nærmere kr 80 000,-. Dette var tenorhorn,
kornett, klarinett, tverrfløyte, tromboner, horn og stortromme. Det er viktig at musikantene får gode
instrumenter. De skal ikke bare være godt spillbare, men også se bra ut. Det er ikke særlig
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motiverende å få tildelt et bulkete, nedslitt intrument, selv om det er spillbart. Gode instrumenter
må prioriteres i et korps.
Nye uniformsjakker
I løpet av de siste åra har korpset byttet ut uniformsbuksene og luene. Jakkene var gamle, og trengte
også sårt en utskifting. Da Sparebank1 Nord-Norge ga oss kr 60 000,- til nye jakker var saken klar. Nye
jakker ble bestilt, og korpsets musikanter kan vise dem fram til 17. mai 2013.
Dugnader og lignende
Korpset har store utgifter til instruksjon og instrumenter, og på tross av mange «faste inntekter» fra
sponsorer og forskjellige tilskudd, må mye tas inn med dugnader. En del dugnader er nærmest
terminfestet, og komiteer er oppnevnt tidlig i sesongen.
Mer tilfeldige dugnader er imidlertid et problem å få til. Det kan være svært vanskelig å skaffe
mannskap. Korpset hadde en innbringende avtale om varetelling for RIMI. I høst viste det seg
imidlertid umulig å skaffe nok folk. Denne avtalen har vi dermed måtte si fra oss. Det er ganske
frustrerende at det skal være slik. Korpset består av drøyt 30 musikanter, dvs ca 60 foresatte som kan
gjøre en innsats. Det er trist at det ikke skal være mulig å samle 10-15 av dem for å gjøre en jobb for
korpset.
Takk
Jeg benytter anledningen til å takke vår fantastiske dirigent Ragni Einmo for jobben hun gjør. Med en
blanding av jernhånd og godt humør driver hun opplæring av over 30 viltre unger. Mosjøen
skolekorps har utvilsomt et høyt, musikalsk nivå, noe jeg selv har erfart når jeg noen ganger har spilt
sammen med dem.
Jeg vil til slutt takke for meg som leder av korpset. Etter tre perioder gir jeg nå stafettpinnen til nye
krefter.

Med hilsen
Gunnar Nygaard
leder
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Dirigenten har ordet:
Har du lest «Vel Blåst» ?
For trettende gang skriver jeg en liten epistel i korpsets eget informasjonsskriv «Vel Blåst»
Det slår meg at det aldri har kommet noen tilbakemeldinger på de tolv tidligere innleggene
mine.
Jeg har med mine skriverier forsøkt å inspirere, informere og utfordre til innsats både blant
foreldre, foresatte og musikanter.
Som dirigent for et skolekorps er det langt mer enn bare instruksjon og direksjon jeg er
involvert i. Planlegging av konserter, innkjøp av noter, bestilling av ymse rekvisita og
instrumenter, rekruttering av nye musikanter, skaffe instruktører der kulturskolen ikke kan
bidra, turer, konkurranser, PR, repertoar, aspirantkorps, styremøter, ta vare på den enkelte
musikant, osv, osv, er også en del av jobben
Mange av dere har lagt ned masse timer med arbeid for korpset, og det står respekt av den
jobben som gjøres i dugnadsånd for vårt felles beste. Likevel så skal jeg mase bittelitt.
Jeg brenner for Mosjøen Skolekorps, og håper at vi skal vokse og være en viktig brikke i
kommunens kulturliv i mange år framover. Mosjøen Skolekorps er en frivillig organisasjon
som har fostret mange dyktige musikere. Ikke få har endt opp som profesjonelle med
musikken som levebrød. Min utfordring til dere som forhåpentligvis leser dette er; involver
dere enda mer!!!!
Har dere synspunkter, idèer, ting dere ønsker å bidra med til korpsets beste, ris eller ros til
undertegnede: Kom med det. Få det ut. Nå! Sammen kan vi gjøre så mye bra for våre flotte
barn og unge.
Optimistisk og entusiastisk hilsen fra Ragni
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