Årsberetning for Musikkutvalget 2016-2017
Musikkutvalget (MU) ledes av styrets nestleder. De øvrige medlemmene er alle korpsledere (AK, JK
og HK), dirigentene og de to styrerepresentantene i korpset. MU behandler saker som angår
korpsets musikalske og kunstneriske aktiviteter, og utvalget har møte cirka en gang i måneden. MU
behandler også saker som påvirker ”livet i korpset”, som innkjøp av instrumenter, innleie av
instruktører, innleie av eksterne musikere, korpstur og lignende, samt at utvalget står organisatorisk
ansvarlig for gjennomføring av prosjekter, konserter etc. MU-saker som omfatter større økonomiske
investeringer eller organisatoriske endringer, sendes til styret for videre behandling.

Aspirantkorpset:
Ledelse:
Dirigent:
Hjelpedirigent:
Korpsledere:

Tore Høiland Aarrestad
Mona Kristine Østenstad
Nina Christiansen og Torun Hirsch

AK hadde sin første øvelse 25. august. 10 spente barn startet opp, fordelt på fløyte (1), kornett (1),
klarinett (2), saxofon (1), horn (1), trombone (1), baryton (2) og trommer (1). Vi mistet to etter jul, en
på trommer sluttet, mens en på euphonium rykket opp til JK. Vi fikk en ny på klarinett etter jul, som
sluttet før sommeren. 8 stykker har vært stabile hele veien.
Første utfordring var høstkonserten på Rud, noe som gikk over all forventning. Julekonserten gikk
også fint. I februar var det huskonsert og flere av barna fremførte noe. Vårkonserten på Vøyenenga
ble en flott musikkopplevelse. Etter konserten fikk barna utdelt sitt første årsmerke. 16. mai var
aspirantene på spillejobb for barnehagene i Langleiken og Løkenlia. Det var et takknemlig og fornøyd
publikum. Is som betaling for spillejobben var populært.
Turen til Aspirantkorpsfestivalen i Skien i juni var en høydare. Vi dro tidlig lørdag til marsjering i
Skiens gater. På kvelden var det stor grillfest, musikk og lek. Vi overnattet i klasserom alle sammen,
det var hyggelig for både barn og voksne. Søndag etter at opplegget i Skien var ferdig, dro vi til
klatreparken i Svarstad. Barna klatret fornøyde rundt i trærne i flere timer.
Det har vært et godt samhold i gruppen og alle 8 er med videre til JK.
Takk for god innsats og et flott korpsår!
Korpsledere
Torun og Nina

Juniorkorpset
Ledelse:
Dirigent:
Korpsledere:
Musikantoversikt:
Instrument
Klarinett
Saxofon
Kornett/trompet
Trombone
Euphonium
Slagverk
TOTALT

Tore Høiland Aarrestad
Ole Vidar Nilsen og Per Sjømoen
Antall oppstart høst 2016
5
3
4
1
1 (Oscar)
1
15

Antall avslutning vår 2017
6 (1 sluttet over sommeren)
3
4
1
1 (Magnus)
1
14 (2 sluttet over sommeren og
1 startet ila året)

Vi startet sesongen 2016 med dirigenten Tore Høiland Aarrestad og 13 nye og gamle JK’er. En kom
fra AK i løpet av året Magnus/euphonium. To sluttet på slutten av året, Amalie/klarinett og
Oscar/euphonium. Jevnt over godt oppmøte gjennom korpsåret, og ingen sluttet før etter at
korpsåret var slutt.
Godt oppmøte og god innsats av foreldrevaktene.

Aktiviteter
Året startet med seminar på Daftø-camping første helgen i september. Som alltid var dette
kjempeflott og alle koste seg maks! Full innsats av JK’ene også på årets loppemarked.
Høstkonserten ble i år et prosjekt med the Committments på Rud.
Julekonserten ble gjennomført fredag 9.desember i en fullsatt Bryn kirke. Siste øvelse før jul var kos
og hygge sammen med hoved- og aspirantkorpset.
16. og 17. april var det seminar og vårkonsert på Vøyenenga skole. Musikken satt som et skudd, og
de mere gjenkjennelige melodier, slik som Alan Walker, var meget godt mottatt.
Plutselig var det 17. mai. JK klarte seg bra og gjennomførte dagen på imponerende vis. Ikke en eneste
klage å høre.
Korpsåret ble avsluttet med langtur til Polen. Det var en tur fra fredag til onsdag; gjennomført uten
noen skader eller mishaps av noen slag. Turen var utvilsomt en suksess; selv om vi ikke var like
imponert over reisearrangørene.
Selv om 2016-2017 var et vellykket år for våre JK’er, så må vi i det kommende korpsåret fortsette å
skape engasjement for våre musikanter; vi må presentere de for spennende musikk (liten tvil om hva
som slår an blant musikantene, og hva som ikke slår an); vi må skape variasjon og spenning på
torsdagsøvingene (målet må være at de skjer noe hver øving som er verdt å fortelle om hjemme!); og
vi må sørge for at hele JK gjengen synes at korps er gøy. Integreringen med HK sykes å være ok (ref
sommertur).
Tusen takk for god innsats og et flott korpsår!
Hilsen korpslederne Per og Ole Vidar

Hovedkorpset
Ledelse:
Dirigent:
Korpsledere:
Styre-/MU-representanter:
Musikantoversikt:
Instrument
Fløyte
Klarinett
Saxofon
Kornett/trompet
Horn
Euphonium
Trombone
Tuba
Slagverk
TOTALT

Ulrikke Hanspach-Torkildsen
Cecilie Rygg og Henning Sanner
Annlinn Chen Svarverud og Nicolai Engstad Anker

Antall inngangen skoleår
4
8
6
6
0
2
3
0
2
31

Antall utgang skoleår
4
8
6
4
0
2
3
0
2
29

Antall musikanter sluttet i løpet av skoleåret:
 2 på trompet (Ingrid og Martin)
Permisjon:
 I løpet av korpsåret har 2 musikanter hatt permisjon i deler av tiden
Nye musikanter i løpet av skoleåret:
 Ingen nye musikanter kom til i løpet av året
Samspill
Høst 2016: 16 torsdagsøvelser. Oppmøte 17:45. Øvelse18:00-20:30.
Vår 2017: 22 torsdagsøvelser. Oppmøte 17:45. Øvelse 18:00-20:30
Seminarer: Hovedkorpset deltok på følgende seminarer
 09.-11.09: Kick-off for korpshøsten på Daftö i Strömstad
 04.-06.11: Seminarhelg ifm høstkonserten
 21.-23.04: Seminarhelg/Marsjseminar på Vøyenenga ifm vårkonserten
Konserter: Hovedkorpset gjennomførte følgende konserter og oppdrag i korpsåret
 17.09: Spilling ifm Bryn Gartneris 80-årsjubileum. Bryn Gartneri har vært og er en trofast
støttespiller – hyggelig å kunne gi noe tilbake
 04.11: Høstkonsert på Rud. Tema: The Commitments
 24.11: Julegrantenning på Rykkinn senter på oppdrag fra Lions
 27.11: Nissespilling på Plantasjen for deler av HK
 09.12: Tradisjonell julekonsert i Bryn kirke
 18.12: Nissespilling på Plantasjen for deler av HK
 24.12: Spilling under julegudstjenesten i Bryn kirke
 09.02: Huskonsert i Aulaen. Solister og ensembler fra alle korpsene
 20.04: Rekrutteringskonsert på Bryn og Hammerbakken med bl.a. musikanter fra HK
 23.04: Vårkonsert, Vøyenenga skole.








27.04: Minikonsert på Åpen dag
17.05: Tradisjonelt program på formiddagen, samt spilling i Fiolveien på ettermiddagen
01.06: opptreden/minikonsert på Gambiamarkedet på Bryn skole
15.06: Huskonsert på Hammerbakken – generalprøve på turprogrammet
20.06: Spilling på avslutning for 7. klasse på Bryn
23.-28.06: Sommertur til Gdansk med flere konserter og marsjering

Andre aktiviteter
 15.12: Korpset inviterte musikantene med på konsert i Kulturhuset. Totalt 20 musikanter var
med på en flott «Festaften med Rudelevene»
 16.03: «HK-mesterskap» i bowling. Høy aktivitet og deilige burgere…
Konfirmasjonsspillinger
 10.06: Live
 18.06: Sara
Sommerkurs
15 personer fra HK deltok på sommerkurs i regi av NMF sommeren 2016. Korpset sponset halvparten
av kurset slik som tidligere. Sommerleiren er med på å øke musikalske ferdigheter og er i tillegg en
god motivasjonsfaktor for musikantene som styrker HK inn i neste sesong, og vi anbefaler de som
kan, om å delta. Har man først vært med på en sommerleir, er dette noe som frister til gjentagelse.
 Gult kurs: 4 (Alexander, Johannes, Marte, Erik August)
 Rødt kurs: 5 (Henning, Magnus, Ruben, Maren, Eskild)
 Blått kurs: 5 (Christoph, Nicolai, Kristine, Live, Sara)
 Instruktørkurs: 1 (Lars)
Rekruttering – og avgang musikanter
Høsten 2016 fikk hovedkorpset 7 nye musikanter fra Juniorkorpset. Vi mistet én HK1 i løpet av året. I
tillegg sluttet én eldre musikant i løpet av året.
Det er fire musikanter som går ut av skolekorpset på grunn av alder: Linn, Heidi, Lars og Håkon.
Hovedkorpset takker for alle bidrag fra disse gjennom en lang skolekorpskarriere!
Takk for at vi fikk være korpslederne deres i år – det har vært en st

Bryn, 7. september 2017
Korpsledere Cecilie og Henning

