HØSTSPILL 2016
PROGRAM

H
Ø
S
T
S
P
I
L
L

Arrangeres på
Quality Hotel Panorama
Lørdag 5. november
• Byåsen Musikkorps
• Flatåsen Musikkorps
• Flå Musikkorps
• Glade Musikanters Forening
• Heimdal Musikkorps
• Jonsvatnet Brass
• Klæbu Musikkorps
• Musikkorpset Tempo
• Tillerblæsen
• Tolga/Os Janitsjarkorps
• Trondheim Politi’s Brassband
• Ynglingeforeningens Musikkorps

POLARIS TRYKK AS

Norges
største
trykkerikjede

www.polaristrykk.no
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Miljølisens nr. 241 738

med trykkerier i
Trondheim, Ålesund,
Harstad og Orkanger
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Solfrid Rye Skogset Marit KotsbakkSvein Helge Åsen
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Solfrid Rye Skogset
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Esten
Bollingmo
Esten
Bollingmo
Esten
IngridBollingmo
Elisabeth Hovde
Monica
IngridStokkan
Elisabeth Hovde
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PROGRAM
Dagens konferansier: Svein Helge Åsen
Spillerekkefølge:
Korps

Oppvarming kl.

Trondheim Politis Brassband
Klæbu Musikkorps
Tolga/Os Janitsjarkorps
Jonsvatnet Brass
Flatåsen Musikkorps
Glade Musikanters Forening

Konkurranse kl.

10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15

11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45

14.15
14.45
15.15
15.45
16.15
16.45

14.45
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15

PAUSE
Heimdal Musikkorps
Musikkorpset Tempo
Tillerblæsen
Ynglingeforeningens Musikkorps
Flå Musikkorps
Byåsen Musikkorps

I år tar vi del i Quality Hotel Panoramas «Nabofæst». Før festen sparkes i gang, inviteres det
til Festmiddag og premieutdeling kl 20.00.
Etter festmiddag og premieutdeling starter Nabofæsten hvor det blir dans og moro
til levende musikk til ut i de små nattetimer.
Hotellbaren har alle rettigheter!
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Tlf 72 87 80 00 I www.melhusbanken.no

Heldigvis har du MelhusBanken

Det er mye å tenke på når du skal velge bank.

Vurderer du
bank-bytte?

Premiieutdelin
ng:

Premieutdeling:

Det blir premier til de tre bestte korpsenee. Offentligggjøring av plassering, saamt
Det utdeling
blir premier
til deunder
tre beste
korpsene.
Offentliggjøring av plassering, samt
premieu
vil skje
festmiddag
gen.
premieutdeling vil skje under festmiddagen.
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3. prem
3. mie:
premie:
Underh
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Publikumspris:
Solistpr
is:
Solistpris:

Gavekorrt kr 1500,‐
Gavekort kr 1500,Gavekorrt kr 1000,‐
Gavekort kr 1000,Gavekor
rt krkr500,‐
Gavekort
500,Gavekor
rt krkr1000,‐
Gavekort
1500,Gavekor
rt krkr500,‐
Gavekort
500,-

gavekort
levert
Jaco
Musikk.
AlleAlle
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er er
levvert
avavJaco
o Musikk.

Fagdommere:
Fagdo
ommere:
Knut Lauritzen
Vegar Snøfugl

Øystein
n Baadsvik
Heidi Uddu

Publikumsdommere:
Marianne Samdahl – Åsheim Skolemusikkorps
Ronny Lauten – Sjetne Skolekorps
Ketil Aalberg – Flatåsen Skolekorps
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Midt i Heimdal sentrum
Åpningstider: 10 – 18 (15)
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Reglement for dommerne
Følgende kriterier vil bli lagt til grunn for konkurransen:

Faglig vurdering:
Fagdommerne skal vurdere korpsenes musikalske fremføring ut fra NMF’s standard og
kommentere på musikkfaglig og teknisk nivå. Samme som i NM. Max poengsum er 100.

Underholdningspris:
Dommerne skal vurdere hva den vanlige publikummer mener om fremføringene.
Vurderingene skal baseres på dommernes subjektive skjønn. Dommerne skal vurdere
korpsenes prestasjoner hver for seg. Poenggivningen skjer ved at hver dommer gir hvert
korps en poengsum på en skala fra 1 – 10. Etter konkurransen skal de to dommernes
poengsummer legges sammen. Beste korps vil være det med høyest poengsum. Vi anbefaler
dommerne å benytte notater under veis i konkurransen. Skulle to eller flere korps ende med
samme poengsum, skal dommerne sammen kåre en vinner blant de med best poengsum.
Dommerne er fri til å legge vekt på de kriterier de selv synes er viktig for en fremføring. Som
en hjelp til dette arbeidet har vi satt opp noen stikkord som kan være greie forhold å legge
vekt på i bedømmingen:
Underholdningsverdien:






Korpsets spilleglede
Humor og sceneshow
Ikke‐musikalske bidrag fra korpset
Publikumsvennlig repertoar

Sceneopptreden:






Valg av antrekk
Hvordan korpset entrer scenen
Hvordan korpset forlater scenen
Hvordan korpsets medlemmer opptrer i løpet av tida på scenen

Grupper eller solister i korpset:




Grupper av musikere som utmerker seg positivt for korpsets framtreden
Solister som utmerker seg positivt for korpsets framtreden
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Omtale og musikalsk program fra deltagende korps:
Trondheim Politis Brassband

Kl 11.15

Trondheim Politis Brassband (TPBB) ble stiftet i 1976 av 7 ansatte i politiet i Trondheim, med
målsetting bl.a. å fremme miljøet på politihuset. De første årene var det kun ansatte i
politiet som kunne bli medlemmer, men i 1987 ble det besluttet å åpne korpset også for
andre. Målet om å bygge et brassband med full besetning etter engelsk mønster ble nådd i
starten på 1990‐tallet.
Fra og med 1990 begynte TPBB å delta i konkurranser, både lokale som Høstspill og
Minivalen, og nasjonale som Siddis og NM for Brassband. Konkurransene benyttes som
delmål i løpet av året, og det er oppnådd flere gode resultater. Temaprosjekter og
seminarer for skolekorps er ellers faste innslag på programmet.
De siste årene har det vært god rekruttering, da flere som studerer i Trondheim søker til
TPBB. Med en jevn og god besetning har vi et godt utgangspunkt for videre utvikling.
Dagens dirigent, Espen Andersen, har vært fast musikalsk leder i TPBB fra høsten 2012.
LEDER: Torkjel Rendal
DIRIGENT: Espen Andersen
Program:
Hjalarljod
Vitae Lux

Komponist/arr:
Eivind Groven, arr. Ray Farr
Frode Alnæs, arr. Torstein Aagaard‐Nilsen

Gaelforce

Peter Graham

Viva Birkinshaw

W. Rimmer

Klæbu Musikkorps

Kl 11.45

Solist på esskornett: Anders Hauge Aurland
Solist på b‐kornett: Maria Gilje

Solist på flugelhorn: Veronica Kvernstad Johansen

Klæbu Musikkorps holder til i Klæbu kommune i Sør‐Trøndelag ca 20 km sørøst for
Trondheim. Korpset ble stiftet 29. mai 1931, og er i dag et janitsjarkorps med 46 spillende
musikere. I 2016 er KMK 85 år og i den anledning har vi blant annet vært på tur til New York
sammen med Musikklaget Kornetten og spilt i den legendariske konserthallen, Carnegie
hall. Nå i høst feiret KMK med en jubileumskonsert sammen med gode venner i Klæbu.
Korpset har som mål og holde et godt musikalsk nivå og fokuserer på spilleglede, fellesskap
og ungdommelig rekruttering, hvor viktigheten er et godt sosialt miljø hvor alle trives.
Repertoaret er variert, alt fra filmmusikk, musikalmusikk, til musikk for kirkekonserter. I
Klæbu deltar vi på tradisjonelle arrangementer og samarbeider med andre musikkforeninger
i musikalske prosjekt. Av faste arrangement vil vi trekke frem På låven sitter Nissen som i
2016 vil bli spilt for 16. gang. Nissen på låven er et ett akters skuespill for barn, der
medlemmene selv står som skuespillere, sangere og musikere. Nissen på låven blir spilt på
en låve som gir en spesiell opplevelse for både korps og publikum. 10‐11. desember kl. 14 og
kl.16 begge dager. Hjertelig VELKOMMEN!
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LEDER: Magne Storsve
DIRIGENT: Håvard Hinsverk
Program:
Army of the nile
Beethovens`s Fifth
Fjelltrallen
Solist; Marit Storsve
Amapola
Arsenal

Komponist/arr:
Arr: Kennet J Alford
Arr: Bill Hòlcombe
Arr: Egil Storbekken – Rolf Letting

Tolga/Os Janitsjarkorps

Kl 12.15

Arr: Naohiro Iwai
Arr: Jan Van Der Roost

17 mil sørover og nøyaktig 400 meter høyere over havet... finn dåkk kommunan Tolga og Os,
der Janitsjaren er sjølve navet. Kommunan som to ganger har skilt seg fra tvangs‐unionen, ‐
men de to korpsa slo seg sammen i 2007, ‐ og vi fann tonen! Tolga janitsjar ble stifta i 1890
og Os hornmusikk i 1932. Gammelbrua på Tolga og Hummelfjellgubben fra Os er vår logo. Vi
er 40 musikere, fra tenåringer til 70‐års‐alder. 6 meter med tubaister i botn som lager
rabalder... Vår administrative leder er Aud Inger Erlien Dalløkken. Dirigent Morten
Tømmermo jobber med å holde oppe trøkken... med felles innpust, ‐ presisjonen og
klangen... og... kjem vi for tidlig ... bli vi sendt på gangen! Fire og ei halv mil lenger
sørover...til Aukrusts rike... der finn vi en fantasiverden og et persongalleri uten like... Det
har inspirert komponister og arrangører til å skape musikk som både morer og forfører... Vi
har deltatt på NM i mange år, med mer og midre hell... Nå prøver vi oss på Høstspell...som vi
tolka til høstsprell. Så her kjem Tolga‐Os janitsjar med to Flåklypanummer og enkefru
Engenschøn Gnad og Ludvig med sine fordommer...
LEDER: Aud Inger Erlien Dalløkken
DIRIGENT: Morten Tømmermo
Program:
Solan og Ludvig; Jul i Flåklypa
Flåklypa‐medley

Komponist/arr:
Knut A.Haugen, arr. Idar Torskangerpoll
Bent F. Bjerre, arr.Lars Erik Gudim

Jonsvatnet Brass

Kl 12.45

Det var en mørk og høsttung oktoberkveld for ti år siden. I skogkanten ved Jonsvatnet samlet
det seg denne kvelden en gruppe mennesker som hadde en ting til felles, en inderlig
kjærlighet til den varme klangen fra blank messing og lyden av dype trommer. De tok navnet
Jonsvatnet Brass, og har siden den høstkvelden møttes hver onsdag for å dyrke sin
lidenskap. Noen har kommet til og noen har gått i årenes løp, men det er fortsatt noen igjen
som husker denne oktoberkvelden. I dag er det 22 medlemmer i Jonsvatnet Brass og under
ledelse av dirigent Arne Johansen vil de ta dere med ut av den opplyste byen og inn i mørket
ved Jonsvatnet.
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Før eller siden
trenger du en
bank som har
tro på deg!
Kontakt oss for en samtale
tlf. 04358
post@klabu-sparebank.no

www.klabu-sparebank.no
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LEDER: Nina Kristin Nielsen
DIRIGENT: Arne Johansen
Program:
Utdrag fra "Svanen fra Tounela"
Game of Thrones
Cry of the Celts
1. Nightmare
Introduksjon & Punk

Komponist/arr:
Komp. Jean Sibelius /Arr. Arne Johansen
Komp. Ronan Hardiman / Arr. P. Graham
Torstein Aagaard‐Nilsen

Flatåsen Musikkorps

Kl 13.15

Flatåsen musikkorps bidrar som alltid i lokalmiljøet med musikk spesielt til høytider og
generelt i kulturlivet. Etter NM‐deltakelse stiger ambisjonene og vi får noe å strekke oss
etter.
Korpsets mangeårige dirigent er en stor inspirator og plukker alltid ut repertoar som passer
besetningen. Denne jula drar vi igjen til Leipzig for samarbeid med en lokal musikkskole, noe
som er både et sosialt og musikalsk løft for medlemmene.
LEDER: Marianne K. Dørum
DIRIGENT: Roger Overå
Program:
In The Presence of Heroes
Selections of CHICAGO

Komponist/arr:
James Swearingen
John Cander, Arr Ted Ricketts

Glade Musikanters Forening

Kl 13.45

Først skjedde det ingenting, så skjedde det litt mer enn ingenting. Nesten ingenting med
andre ord. Så sa Tommy og Roger at vi burde spille noe, og det ble spelt. Til slutt var vi så
mange at noen begynte å kalle det et korps. Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.
Etter påtrykk fra dirigenten, en barytonist, Erna Solberg, det Kongelige slott, Vladimir Putin
samt en rekke andre, ble Glade Musikanters Musikkforening innmeldt i NMF en vårdag for 2‐
3 år siden. Det er så lenge siden at det huskes ikke nøyaktig. Det gjør ingenting, vi ser
framover ! Vår leder er visstnok Heidi Bækken, men vi er ikke sikker. Hun er sørpå et sted
hvor der serveres Sangria. Fungerende leder, Håkon, har bildilla og liker mørkekjøring. Han
er derfor sjelden å se, bruker ikke refleks heller! I praksis leder vi oss selv, og har vinlotteri.
Dirigenten er oberst Norum. Han skulle egentlig jobbet svart, men vi er blakke fordi
vinlotteriet går akkurat i balanse.
LEDER: Heidi Bækken
DIRIGENT: Roger Norum
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Program:
Program:
A swingin’
swingin’ safari
safari
A
When Johnny
Johnny comes
comes marching
marching home
home
When
High
Society
High Society
Can’t help
help falling
falling in
in love
love
Can’t
Bohemian
Rhapsody
Bohemian Rhapsody
Itsy
Itsy bitsy
bitsy teenie
teenie weenie
weenie yellow
yellow polka
polka dot
dot bikini
bikini

Komponist/arr:
Komponist/arr:
Bert
Kaempfert
Bert Kaempfert
Louis Lambert
Lambert
Louis
Porter
Steele
Porter Steele
Weiss,
Peretti, Creatore
Weiss, Peretti,
Creatore
Freddy
Freddy Mercury
Mercury

PAUSE
PAUSE
Heimdal
Heimdal Musikkorps
Musikkorps

Kl
Kl 14.45
14.45

Arrangørkorpset
Arrangørkorpset ble
ble stiftet
stiftet ii 1946
1946 etter
etter at
at Tiller
Tiller Musikklag
Musikklag og
og Heimdal
Heimdal Hornmusikklag
Hornmusikklag slo
slo seg
seg
sammen.
I
tillegg
til
Høstspill,
så
deltar
vi
på
NM
Janitsjar,
korpsstevner
og
korpstreff
hvert
sammen. I tillegg til Høstspill, så deltar vi på NM Janitsjar, korpsstevner og korpstreff hvert
år.
år. Vi
Vi har
har ca
ca 35‐40
35‐40 aktive
aktive medlemmer.
medlemmer.
LEDER:
LEDER: Bjørn
Bjørn Segtnan
Segtnan
DIRIGENT:
DIRIGENT: Kim
Kim Lofthouse
Lofthouse
Program:
Program:
Fanfare Prelude
Prelude on
on «Lobe
«Lobe den
den Herren»
Herren»
Fanfare
Highland
Cathedral
Highland Cathedral
First Suite
Suite in
in Eb
Eb for
for Military
Military Band
Band
First

Komponist/arr:
Komponist/arr:
Trad. Arr.
Arr. Jim
Jim Curnow
Trad.
Curnow
U.
Roecer/M.
Korb. Arr.
Arr. I.
I. Torskangerpoll
Torskangerpoll
U. Roecer/M. Korb.
Gustav
Holst
Gustav Holst

Musikkorpset
Musikkorpset Tempo
Tempo

Kl
Kl 15.15
15.15

Tempo
Tempo ble
ble startet
startet 5.mars
5.mars 1926.
1926. Kontingenten
Kontingenten var
var da
da på
på 25
25 øre
øre pr.
pr. uke.
uke.
1.
og
17.mai
samme
år,
var
Tempo
for
første
gang
å
høre
i
byens
1. og 17.mai samme år, var Tempo for første gang å høre i byens gater.
gater.
Kristian
Kristian Elgsaas
Elgsaas var
var den
den musikalske
musikalske drivkraften
drivkraften de
de første
første årene.
årene. Korpset
Korpset økte
økte fort
fort ii antall
antall
medlemmer;
medlemmer; fra
fra oktetten
oktetten de
de startet
startet med,
med, til
til 30
30 medlemmer
medlemmer etter
etter 5
5 år.
år.
Tempo
Tempo holdt
holdt det
det også
også gående
gående under
under krigen
krigen –– da
da med
med Temporevyene
Temporevyene som
som var
var
kjærkommen
underholdning.
Inntektene
fra
Temporevyene
ble
brukt
kjærkommen underholdning. Inntektene fra Temporevyene ble brukt til
til åå bygge
bygge eget
eget
Kulturhus
–
Tempohuset.
16.mai
1947
holdt
Tempo
sin
første
øving
i
eget
hus,
Kulturhus – Tempohuset. 16.mai 1947 holdt Tempo sin første øving i eget hus, men
men det
det ble
ble
ferdigstilt
og
innviet
5.juni
1948.
Korpset
er
mye
ute
og
spiller
for
byens
befolkning,
ferdigstilt og innviet 5.juni 1948. Korpset er mye ute og spiller for byens befolkning, og
og har
har ii
flere
flere år
år deltatt
deltatt som
som kommunens
kommunens representanter
representanter under
under Nordiske
Nordiske Dager
Dager både
både hjemme
hjemme og
og ii
vennskapsbyene
i
Sverige,
Danmark
og
Finland.
vennskapsbyene i Sverige, Danmark og Finland.
Samholdet
Samholdet ii korpset
korpset er
er bra,
bra, og
og medlemmene
medlemmene er
er nesten
nesten som
som en
en familie
familie –– både
både gammel
gammel og
og
ung.
Dagens
medlemmer
er
i
alderen
16‐68
år.
ung. Dagens medlemmer er i alderen 16‐68 år.
LEDER:
LEDER: Odd
Odd Sigbjørn
Sigbjørn Tvestad
Tvestad
DIRIGENT:
DIRIGENT: Marcus
Marcus Alexandersson
Alexandersson
Program:
Program:
Underlige
Underlige Aftenlufte
Aftenlufte
En
En Helsingesâgen
Helsingesâgen

Komponist/arr:
Komponist/arr:
Carl
Carl Nilsen
Nilsen
Curt
Curt Larsson
Larsson
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Scandic Hell Hotel
13.-15.januar 2017
Påmeldingsfrist: 15. desember

Les om symposiet på www.musikkorps.no

Tillerblæsen

Kl 15.45

Tillerblæsen ble stiftet 3. onsdag før påske 1997. Dvs. Vi har bestandig bursdag på en
øvelsesekveld, som også er vår øvelseskveld. Neste år har vi 20 års jubilieum, noe vi akter å
markere med jubileumstur og jubileumskonsert. Fra den spede starten i 1997 med 12 (i
hovedsak skolekorpsforeldre) som ville bidra med litt mer musikk 17. mai, har vi i dag
nærmere 30 musikalske og sosiale medlemmer i alle aldre. Vi er opptatte av det sosiale så
vel som det musikalske og ser stadig utvikling på begge plan :‐).
Vår dirigent Sverre Vikhammermo har dirigert oss siden 2008 og har bidratt stort til å
utfordre komfortsonen vår. Vi kan nevne spilling uten å ha noter å støtte seg til, korsang,
krigsdans og med mer.
Tillerblæsen er et janitsjarkorps som er like glad i alt det utradisjonelle man kan gjøre i og
med et korps. Vi har for eksempel deltatt på kortreff. Men vi trives allerbest i selskap av
andre korps. Vi liker nok best swingende musikk, men forsøker å spiller fra flere sjangre.
LEDER: Anne Mari Fiksdal
DIRIGENT: Sverre Vikhammermo
Program:
Duke Ellington in Concert
Les Parapluies de Cherburgh

Komponist/arr:
Arr: Paul Murtha
Michel Jean Legrand/Jaques Lois Raymon
Demy. Arr Øivind Westby

Ynglingeforeningens Musikkorps

Kl 16.15

Ynglingeforeningens Musikkorps (Ynglingen) ble stiftet i Kristiansund i 1896 og korpset feirer
altså 120 år i år. Ynglingens leder er Jorid Kamsvåg og korpset dirigeres av Eric Dullaert.
Ynglingen deltok sist på Høstspill i 2013. Korpset har gjennomført en rekke store prosjekter
de senere årene med artister som Helene Bøksle, Frode Alnæs/Elg/Jannike Kruse, Ole Edvard
Antonsen, Bjarne Brøndbo, Vamp og sist med Britt Synnøve «Piaf» Johansen i februar i år. I
mars 2017 spiller Ynglingen showkonserter i Festiviteten i Kristiansund sammen med
Elisabeth Andreassen og Didrik Solli‐Tangen under ledelse av Ole Edvard Antonsen.
LEDER: Jorid Kamsvåg
DIRIGENT: Eric Dullaert
Program:
Light Vibrations
The Lost Chord
Oblivion
Florentiner March

Komponist/arr:
Sammy Nestico
Arthur Sullivan
Astor Piazzolla
Julius Fučík
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Flå Musikkorps

Kl 16.45

Flå Musikkorps ble stiftet i 1897.
Korpsets dirigent er Steinar Mørkved. Han har vært korpsets trofaste dirigent
siden 1992.
Korpset har 26 aktive medlemmer og har en standard brass ‐ besetning.
Korpset deltok for første gang på Høstspill i 1994.
Foruten oppdrag i nærmiljøet deltar korpset hvert år på Trøndersk Mesterskap og i NM ‐
Brass.
LEDER: Inger Agnete Sandøy
DIRIGENT: Steinar Mørkved
Program:

Komponist/arr:

There`s No Business Like Show Business
Deep Inside The Sacred Temple (from «The Pearl
Fishers»). Euphonium‐duett
Light Up The Sunshine
Moonglow, Basstrombone‐solo
Thundercloud, Marsj

Byåsen Musikkorps

Kl 17.15

Byåsen Musikkorps ble startet i 1934, da en gjeng med gutter la fotballen på hylla etter
sesongen, og ville finne på noe felles og sosialt som kunne gjøres på vinteren også. Korpset
teller nå opp i mot 40 medlemmer, med god alders‐spredning.
Vi øver hver mandag i Kulturhuset på Byåsen skole, for å bli så gode som vi ønsker å være
når vi deltar på forskjellige konkurranser som Høstspill, Trøndersk Mesterskap og NM.
Hvert semester har vi også helgeseminar, og i desember holder vi en etter hvert tradisjonsrik
adventskonsert. Vi deltar også både i sentrum og lokalt på Byåsen på 17. mai, og pleier
avslutte sesongen med en tur eller deltagelse på korps‐stevne.
LEDER: Linda Aune
DIRIGENT: Magne Østlie Hjelmervik
Program:

Komponist/arr:

Tales of the Unexpected
Sheperds Hey
Into the storm
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Velkommen til årets

julelunsj & julemiddag
Julemat serveres hos alle Egon fra 10.11 og til 23.12.
For øvrig meny og kontaktinfo se vår nettside.
www.egon.no

ich

Ribbesandw

Julel
u

nsj
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LAKSEFILET

KYLLINGFILET

Ytterøy, naturell i skiver
Pr. pk, 210 g, 119,05/kg

KJØTTDEIG

Kløver, naturell, u/skinn
Pr. pk, 250 g, 100,00/kg

Kløver, av storfe
Pr. pk, 350 g, 71,43/kg

SVIN YTREFILET

GROV FISKEBURGER 86 %

Kløver, naturell
Pr. pk, 200 g, 125,00/kg

Lofoten, med torsk og hyse
Pr. pk, 250 g, 100,00/kg

Vi ønsker deltakere og arrangør
lykke til med årets Høstspill!
Velkommen til Bunnpris Klett
Klettveien 9, 7083 Leinstrand

Mandag-fredag: 08-22
Lørdag: 09-20
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Hjelp til
å velge riktig
madrass får du hos

www.soveromsbutikken.no
Fjordgata 70, 7010 Trondheim – telefon 73 52 01 11
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plustech.com

Kjøp og salg av anleggsmaskiner, lastebiler og industriutstyr
Vi finner kjøpere over hele verden. Plustech gjør det enkelt for deg:
Vi tar hånd om hele salgsprosessen

Mindre arbeid og raskere oppgjør!

Sikrer deg god pris og rask omsetning

Ring 415 52 300

Vi tar oss av salget!
Raskt, effektivt og sikkert
Ring: 415 52 300

plustech.com
plustech@plustech.com

Kjøp og salg av brukte maskiner og utstyr - helt trygt!

ANLEGGSMASKINER

LASTEBIL / BUSS

INDUSTRI

AUKSJON

plustech.com
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Tannlegene MNTF

ISABEL OG TERJE BJØRNAAS
Spesialister i kjeveortopedi
Heimdalsveien 4
7080 Heimdal
Tlf 72 59 43 00
25

26

Vi ønsker

DEG

som grasrotgiver!
Heimdal Musikkorps

Gjennom Grasrotandelen fra
Norsk Tipping kan du støtte oss
uten at det koster deg noe.
Hvis du tilknytter oss som
din grasrotmottaker,
vil vi motta 5 prosent*
av ditt innsatsbeløp.
Slik gjør du det:
• Hos kommisjonæren
(oppgi navn på foreningen)
• Send SMS med
GRASROTANDELEN og
organisasjonsnummer
til 2020 (tjenesten er gratis)
• Via grasrotandelen.no
• Norsk Tipping mobilspill
• Multix spillterminal
* For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen
Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Heimdal Musikkorps
Org.nr. 971 484 411
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