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Årsberetning 2005 
 

KORPS-MEDLEMMER 

Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 
 5 Juniorer 
 9 Aspiranter 

 

AKTIVITETER 2005 

 

5. januar: Oppstart etter ferien. 

9. januar: Juletrefest-spilling Bergen Motorbåtforening. 

12. januar: Rekrutteringskonsert for 3.-5. klassene på skolen 

17. januar: Nye aspiranter ønskes velkommen.  15 aspiranter ble innmeldt. 

12.-13. feb.: Felles seminar med Fjellklang avholdt på Brattholmen skole.  Grandiosa og 
Hot-dog i spisepausen.  Seminaret ble avsluttet med ”hentekonsert” i 
Gymsalen. 

5. mars: Hordablæsten. Deltagelse sammen med Fjellklang i Grieghallen. 86 poeng 
ga oss en fin 7. plass av 13 deltakere i 3. divisjon janitsjar.  En vellykket 
opptreden! Dirigenter var vel fornøyde med framføringen. 

16. mars: Årsmøtet avholdt. 

4. april: Konsert i Fjell Kulturhus sammen med Kjøkkelvik og Damsgård skolers 
Musikkorps.  

17. mai: 17. mai-arrangementet ble vellykket, været var utrygt, men bedret seg 
utover dagen.  Det var godt fremmøte på ettermiddagens arrangement.  
Korpset fikk et bra økonomisk overskudd av arrangementet.  Om morgenen 
spilte korpset, som tradisjonen krever, til flaggheising på skolen og i flere 
borettslag. 

29. mai: Sotra-stevnet.  Deltakelse sammen med Fjellklang på Sotrastevnet som ble 
avholdt på Ågotnes Skule.  Vi gjorde her en ”1. generalprøve” på NM-
programmet. 



 

13. juni: Sommeravslutning. I år avhold vi avslutningen på Olsvik Skole.  Øyvind 
Zahl og Jeanette van der Meeren fikk utdelt statuetten for lang og tro 
tjeneste i korpset.  Svein Zahl fikk også utdelt statuetten for 10 års 
sammenhengene innsats som styremedlem, de fleste årene som styreleder.  I 
tillegg ble han utnevnt til æresmedlem i korpset. 

15. juni: Før-NM konsert i Grieghallen.  Krohnengen skolekorps arrangerte en fin 
konsert der Fjellklang/Olsvik framførte NM-stykkene.  Det samme gjorde 
de andre deltakerne: Midtun, Minde og Krohnengen.  En fin generalprøve 
før NM. 

18.-19 juni: Felles seminar med Fjellklang. NM-programmet finpusses. 

23.-26 juni: 2005-Festivalen og NM for skolekorps i Oslo.  Sammen med Musikklaget 
Fjellklang reiste korpset til Oslo 23. juni tidlig om morgenen.  Dette ble en 
tur rik på opplevelser: Åpningsshow på Ekeberg-sletta.  Åpning v/HKH 
Kronprins Håkon, konsert med Wig Wam.  Deltagelse i NM 3.-divisjon.  
Det var en fin opplevelse å få fremføre musikk i selveste Oslo Konserthus.  
Vi oppnådde 86 poeng som ga en fin 9. plass. Tusenfryd var for mange 
turens høydare.  Festivalen hadde en flott avslutning med kjempefesten i 
Holmenkollen.  26. juni avsluttet vi turen og tok en fortjent sommerferie. 

17. august: Oppstart etter sommerferien.  

 

2.-4. september: Mjølfjell-tur.    Også denne høsten arrangerte vi en felles tur med 
Fjellklang, aspiranter fra begge korps fikk også være med.  Vellykket tiltak 
også denne gangen, ikke minst sosialt.  Denne gangen regnet det ikke da vi 
grillet pølser. Sotra Musikklag hadde også seminar på Mjølfjell samme helg, 
så da ble det selvsagt felles konsert der vi kunne være publikum for 
hverandre.  

29. og 30. okt.: Seminar på Brattholmen skole sammen med Fjellklang.  Hentekonsert 
felles med Alvøens Musikkforening og Sotra Musikklag avsluttet seminaret. 

11. november: Felles øvelse og kosekveld på Brattholmen skule. Musikanter fikk brus og 
chips, film og bilder fra 2005-festivalen flimret over lerretet, munter 
stemning rundt bordene. 

12. november: Sotrafestivalen.  Felleskorpset Olsvik/Fjellklang deltok i 2. divisjon 
janitsjar. I år fikk korpset 85 poeng og 2. plass.  Flagget til topps!  Alle 
musikanter, dirigenter og ledere var superfornøyd med korpsets opptreden 
og plassering.  Felles juniorkorps deltok i 4. divisjon med gode prestasjoner. 
Mange glade ansikter å se denne helgen. 

27. november: Julematineen.  Den tradisjonelle julematineen ble som vanlig avholdt 1. 
søndag i advent.   

30. november: Aspirantkorpset avholder ”hentekonsert” på skolen.  Mange foreldre var 
møtt fram for å høre aspirantkorpsets aller første konsert. 

14. desember: Julespilling for pensjonistene i Bjørndalskogen. 

19. desember:  Juleavslutning med aspirantkonsert, solo-opptreden av både musikanter, 
juniorer og aspiranter.   



 

22. desember: Spilling i Olsvikhallen, korpset spiller som tradisjonen tilsier, når elevene 
på barnetrinnet går rundt juletreet.  

 

 

DUGNADER 

En dugnadsjobb er gjort i 2005, flyttehjelp for Fjell kommune, kulturskolen. 

17. mai ble gjennomført på en god måte takket være god dugnadsinnsats. 

 

INSTRUKSJON 

Korpsets medlemmer har hatt ukentlig instruksjon med egen spillelærer.  Instruktørene har 
ulik bakgrunn fra korpsmiljøet, noen instruktører er korpsets nåværende og tidligere 
medlemmer. Fra våren 2005 har korpset også hatt avtale med Bergen Kulturskole der vi 
kjøper 2 undervisningstimer pr. uke.   

 

ADMINISTRASJON 
Styret har hatt 9 styremøter i 2005 og behandlet 101 saker. Det har i tillegg vært avholdt 1 
årsmøte og mange arbeidsmøter i forbindelse med 17. mai arrangementet. 
Fra mars (etter årsmøtet) bestod styret av følgende: 
 Leder:  Arve van der Meeren 
 Kasserer: Terje Sætre 
 Sekretær: Erik Nygård 
 Styremedlem: Eirin Thunes 
 Styremedlem: Marielle Faye 
  Styremedlem: Evelyn Elnes 
 Tillitsvalgte: Eirin Lie Sætre og Kristin Nygård 
 Dirigent: Bjørn Andersen har vært musikalsk ansvarlig i 2005. 

Fra høstesongen 2005 har vi i tillegg hatt juniorkorps (dirigent Fred 
Rune Pettersen) og aspirantkorps (dirigent Anette Grøn). 

 Revisor: Svein Zahl 
 Valgkomité: Ikke valgt.   
 
Olsvik, 14.02.2006 
Erik Nygård  


