20 år

20 år
«Fra Tut og Blæs til Bass in the Ballroom»

FLATÅSEN MUSIKKORPS
inviterer alle til

20-års JUBILEUMSKONSERT
28.april 2013 kl. 18.00 i Kolstad Kirke

Med gjester:
 Tillerblæsen
 Mannskoret Nøkken
 Rolling Tones

Gratis inngang, salg av kaffe og kaker
VELKOMMEN TIL KONSERT!

«make me smile» - heavy rock

I samarbeid med Kolstad Menighet

Til Flatåsen Musikkorps
Gratulerer med 20‐års jubileet.
Korps er leverandører av gode kulturopplevelser, og jeg er sikker på at
jubileumsarrangementet blir en god opplevelse både for utøvere og publikum.
Det er av vesentlig betydning at en bydel som Flatåsen har et godt og levedyktig korpsmiljø.
Korpsene skal være synlige i nærmiljøet. De som bor der skal vite at de har korps med lokal
tilknytning. Ved å utvikle et godt samarbeid med skolene og skolekorpset bør framtiden
være lys for dagens jubilant.
NMF Trøndelag har en rekke aktiviteter og tilbud for våre medlemmer og medlemskorps.
Vi tilbyr arrangementer og opplæringsarenaer gjennom hele året som korpsene kan velge å
benytte seg av. Både i korpset og på våre arrangementer utvikles et fellesskap som alle
korpsmusikere kan kjenne seg igjen i.
NMF Trøndelag ønsker lykke til med gjennomføringen av jubileumsarrangementet.
Hilsen
Knut Einar Dahl
leder NMF Trøndelag

BRØDRENE HEGGVOLL AS
er et tømrermester- og takstfirma som kan utføre
følgende:

Nybygg
Tilbygg
Rehabilitering
Skiftning av tak og vinduer
Thermofotografering med rapport og
taksering av hus
Ta kontakt på tlf. 905 99 640 / 950 31 820 eller mail:
stegg2@online.no eller heggvoll@online.no

LEDER ’N HAR ORDET
Det er fantastisk å inneha rollen som leder for et slikt korps som Flatåsen Musikkorps i et
jubileumsår. Korpset består i dag av 23 engasjerte og humørfylte musikanter. Vår dirigent
Roger kombinerer sitt profesjonelle dirigentyrke med god humor/humør og alvor slik at
korpset stadig blir dyttet framover og utvikler seg som korps. Det fins ikke en kjedelig
øvelse med Flatåsen Musikkorps!
I jubileumsåret vil vi foruten jubileumskonserten delta ved tradisjonell spilling 17.mai og
reise til Røros for å delta på Røros Janitsjarorkester sitt jubileumsstevne. I september blir
det deltagelse på Tillertræff, i november Høstspill og i desember reiser vi igjen nedover til
Leipzig for å spille sammen med den lokale musikkskolen og spille på Europas største
julemarked. Men først er det jubileumskonsert! Mye arbeid ligger bak, både musikalsk og
administrativt, men nå gleder vi oss til å spille for dere som er så heldige og være her i
kveld.
Vi sender en hilsen og stor takk til gjestene våre, Tillerblæsen, Rolling Tones og mannskoret
Nøkken som har kommet for å feire dagen sammen med oss. Tillerblæsen har vi
samarbeidet mye med i mange år, mens korene har vi hatt prosjekt sammen med de siste
årene.
Vi håper dere hygger dere like mye med konserten som vi gjør, og vi gleder oss til de neste
20 årene.

Hilsen
Otto Rossøy

Program
Flatåsen Musikkorps, dirigent Roger Overå:
Pop and rock Legends: Chicago
Arr.: John Wasson

In München steht ein Hofbräuhaus
Arr.: T.Kolaas

Fresh
Torstein Aagaard Nilsen

Persisk marked
Albert W. Ketèlbey, arr.: E.Schmidt-Köthen

Hasse suite, 2. og 1.sats
Johann Adolphe Hasse, arr.: Idar Torskangerpoll
Trombonesolist: Bente Thorvaldsen

In a monastery garden
Albert W. Ketèlbey

The Bassoon in the ballroom
Roy Newsome
Fagottsolist: Ernst A. Meese

Farvel til en slavisk kvinne
Vasiliev Akapkin, arr.: Jan Eriksen

Dare to dream
Paul Begaud, Vanessa Corish, Wayne Tester, arr. Jerry Brubaker

Hootenanny
Harold L. Walters

❦

P A U S E

❦

Conquest of paradise
Vangelis, arr.: Ron Sebregts
Mannskoret Nøkken, dirigent Anne Berit Paulen Moe:
Liten fuggel
Vamp, arr.: Hanne Bæverfjord
Blåveis
A.Jynge, arr.: Oscar Borg
As time goes by
Herman Hupsfeld, arr.: Russ Robinson
Halleluja to the saints
Handel, arr.: Robert W.Thygerson
Tillerblæsen, dirigent Sverre Vikhammermo:
Paraplyene i Cherbourg
Michel Jean Legrand, Jaques Louis Raymon Demy,
arr.: Øivind Westbye
BlindeKari-Hallingen
Trad., arr. Idar Torskangerpoll
Maraba blue
Abdullah Ibrahim, arr.: The Brazz Brothers
Rolling Tones, dirigent Hazel Eilertsen:
Pål sine hønur
Trad., arr.: Knut Nystedt
Vårsøg
Henning Sommerro
Amatemi ben mio
Luca Marenzio
Vals i tango
Povel Ramel, arr.: Anita Svensson
Alle aktører, dirigent Roger Overå:
Pomp and circumstanse
Edward Elgar, arr.: H.van Lijnschooten/Roger Overå
Tekst: Marianne Kopstad Dørum

Flatåsen Musikkorps gjennom 20 år
Av: Turid Berg Grønning
I 1993 var det et par entusiaster som syntes det var på sin plass å starte voksenkorps på
Flatåsen.
17.mai toget var stort og det var lite musikk med bare ett skolekorps.
Vi var 9 spillende og sponset av Trøndelag Meieri og med Soft Margarin som logo på våre
gensere.
Etter toget spilte vi opp til konsert med ”gammeldans”. Jammen var det ikke flere som dro
til med dans på skoleplassen!
Her ble også vårt navn ”Flatåsen Tut og Blæs” stemplet inn av en ivrig tilhører.
Tyrolerstil ble vårt varemerke i noen år. Vi hadde tre driftige damer i korpset som sørget for
å sy uniformer, og til og med fane!
Vårt motto var å dele musikkglede i bydelen og ikke minst ha det artig på øving og på de
oppdrag vi etter hvert fikk.
Vårt største oppdrag var VM i Granåsen i 1997. Her ble vi spesielt lagt merke til av en gjeng
fra Østerrike med gjøkur på hodet. Full klaff! Vi ble også intervjuet av finsk radio.
I 2002 ble det helomvending for korpset. Tyrolertiden var definitivt over og vi trengte nye
impulser for å komme oss videre. Vi skaffet dirigent, Jens Einar Kvenild og korpset fikk etter
hvert ca. 30 medlemmer.

Noen av de ”gamle” medlemmene syntes dette ble for heftig og måtte slutte. Dette var
synd, men vi måtte kjenne på magefølelsen og for hvilken vei vi ønsket å gå.
Vi opprettet et samarbeid med Tillerblæsen som gjorde det mulig å avholde flere
bydelskonserter i Kolstad Kirke. Dette ble en tradisjon. På våre konserter deltok også elever
fra Heimdal VG og kor. Og fullsatt kirke.
Sammen med Tillerblæsen har vi også deltatt i borgertoget 17.mai, som byens største
korps.
På våre øvelser er det liv og latter, men også alvor når det trengs.
Årets høydare er ”Høstspill” i regi av Heimdal Musikkorps. Da er det dommere på plass og vi
får tilbakemelding på vår innsats. Slett ikke dårlig kritikk, selv om vi konkurrerer med flere
av byens store korps.
I 2010 endret vi navn til Flatåsen Musikkorps. Vår eminente dirigent Roger Overå holder en
stø hånd over oss, og får oss til å prestere mer enn vi selv tror.
Han lar oss også få lov til å være oss selv, mye liv og latter. Det sosiale i korpset er helt unikt
‐ vi har til og med egen fanklubb!
Vi deltar jevnlig på arrangementer og turer, og vi ønsker flere medlemmer velkommen!

Bydelskonsert I Kolstad Kirke, 2012

Fanklubben SST ønsker
Flatåsen Musikkorps lykke til med jubileet!

Vi gratulerer Flatåsen Musikkorps med
20-årsdagen

A-klasse. Pulsen til en ny generasjon

