Årsmelding 2013 for Olsvik skolekorps
KORPSMEDLEMMER
Korpset har pr. 31.12.2013 19 medlemmer: 14 musikanter i hovedkorpset
4 juniorer
1 aspirant
2 hovedkorpsmedlemmer og 5 aspiranter sluttet i løpet av året. I tillegg har vi 3 medlemmer
fra Alvøen skolekorps i hovedkorpset. Samarbeidet Olsvik/ Alvøen fra august 2012 fortsetter.
AKTIVITETER 2013
7. januar:
Oppstart etter juleferien med individuell instruksjon. Første fellesøvelse onsdag 9.januar.
16.januar:
Første fellesøvelse med Vestawind (hovedkorps) på Olsvik skole.
9. – 10. mars:
Seminar i anledning Hordablæsten, både for Vestawind og Juniorer/ aspiranter.
13.mars:
Årsmøte avholdt. 9 stemmeberettigede stilte, samt Cecilie Kaarstad fra NMF og Laksevåg
prosjektet.
21. mars:
Ekstraøvelser for aspiranter og juniorer.
5. april:
Generalprøve for Vestawind og aspiranter/ juniorkorps.
6.- 7. april:
Hordablæsten: Vi deltok med Vestawind, aspirant/ juniorkorps, 6 ensembler og 2 solister.
Vestawind kom på 6. plass (13 korps med i 3. divisjon) med 85 poeng. Lan og Ajan tok
4.plass i sin divisjon (ensemble).
10. april:
Sosial kveld med kaker, brus og kaffe, markering av Hordablæsten og informasjon om
Laksevågprosjektet. Med foreldre.
17.mai:
17. mai på Olsvik skole ble nok et vellykket arrangement! Om
morgenen spilte korpset til flaggheising, og vi marsjerte i et utvalg
borettslag. For tredje året på rad var arrangementet på ettermiddag
et samarbeid mellom FAU, Olsvik idrettslag og korpset. Aktivitetene
foregikk i og rundt Olsvikhallen. Med flere aktører med i arrangementet ble det flere
aktiviteter, flere foreldre på dugnad og totalt sett et større arrangement.
2. juni:
Familiedag i Alvøen: Hovedkorps, aspiranter og juniorer deltok.

17.juni:
Sommeravslutning på Olsvik skole, allrommet.
21.august:
Oppstart etter sommerferien
24.august:
Miniseminar på Olsvik skole for alle i korpset. Det ble øvd inn program til
rekrutteringskonsert. Etter endt øving var det sosialt arrangement med bowling på Bowlingen
på Vestkanten.
26. august:
Oppstart individuell øving
29.august:
Rekrutteringskonsert (i skoletiden) på Olsvik skole og Alvøen skole. Foreldre stilte opp som
sjåfører.
30. august:
Spilling utenfor Olsvik kirke ved innvielse av glassmaleriene
2. september:
Foreldremøte for nye aspiranter med foreldre. 1 ny aspiranter startet.
21. september:
Hovedkorpset deltok på Fjellklang sin jubileumskonsert.
24. september:
Første øvelse i høstsesongen for Vestawind på Brattholmen. Arne Henning dirigerte til
Sotrafestivalen. I høst ble alle Vestawind- øvelsene lagt til tirsdager, og de legges til onsdager
over nyttår. Tirsdagsøvelse medførte dessverre at ikke alle kunne være med på Sotrafestivalen
med Vestawind. Vi valgte derfor å kjøre Olsvik/ Alvøen- øvinger de fleste onsdager også, slik
at alle fikk minst 1 fellesøving i uken.
19.oktober:
Seminar på Olsvik skole for HK/ Juniorer/ Aspirant. Øving til Høstkonsert. Pizza til lunsj.
25.oktober:
Høstkonsert i kultursalen på Vannkanten. Hovedkorpset, Junior- og aspirantkorps, Alvøen
sine aspiranter og et band fra Olsvik skole deltok.
2. og 3.november:
Seminar/øvelse med Vestawind hvor fokus var forberedelse til Sotrafestivalen. Det var lagt
opp til gruppeøvelser (treblås/ messing/ slagverk). Lørdag kveld spilte Vestawind konsert og
deretter hadde vi Halloween- party hvor alle medlemmene var invitert.
14. og 15. november:
Ekstraøvelser på Olsvik skole for Vestawind i anledning Sotrafestivalen. Slagverk/ pauker ble
transportert i perioden av dugnadsvillige slagverkforeldre.

16. november:
Sotrafestivalen: Hovedkorpset deltok sammen med Vestawind i 3.divisjon janitsjar. Vi kom
på 2. plass med 99 poeng. Vi hadde samme poengsum som vinneren, men vi hadde 90
spillepoeng og 9 poeng for programvalg, mens vinnerne hadde 91 spillepoeng og 8
programpoeng. Fra korpset deltok 9 solister. Sofie fikk 1. plass i sin solistklasse, Kathrine
fikk 3. plass i sin solistklasse.
17.november:
Solist- og ensemble konkurranse på Bergen kulturskole. Fra Olsvik deltok 3 solister.
20. november:
Vanlig øvelse som avsluttes med kvelds (brødmat og kaker etterpå) for musikanter og
foreldre. Her blir resultat fra Sotrafestivalen markert, dommerkommentarer lest opp og det
blir gitt info om NM.
1.desember:
Hovedkorpset spilte til tenning av julegran/ fakkeltog i Brønndalen og i Alvøen.
16.desember:
Kirkekonsert i Olsvik kirke sammen med organist Rune Klevberg. Etterpå var det tradisjonen
tro juleavslutning i kirkekjelleren.
KURS OG SAMLINGER
 Sommerkurs: 6 medlemmer deltok på sommerkurs arrangert av NMF-Hordaland/
Askøy Sang og Musikksamskipnad (3 på Florvåg, 2 på Erdal og 1 på Manger)
 «Ung i Teten»: 2 medlemmer deltok på siste samling, som var arr. samtidig som
regionsamling (arrangert av NMF-Hordaland).
 Hell symposiet i Trøndelag: Leder deltok
 Regionsamling: leder og Benjamin E. Amsalem deltok på årsmøte i NMF region
Hordaland (Lan La var observatør)
DUGNADER:
 17. mai ble gjennomført på en god måte takket være god dugnadsinnsats fra korpsets
medlemmer i 17.mai-komiteen (Arve van der Meeren og Kamalini Jeyatharan) og
innsatsvillige foreldre.
 Loddbøker ble solgt før sommerfesten.
 Korpset sørger for flaggheising på flaggdager når skolen er stengt
 Kakebokssalg før jul. Inntekt går til innkjøp av nye korpsjakker.
 HUK- seminar (sammen med Fjellklang på Brattholmen)

ÅRS MEDALJER UTDELT
 3-års medalje (utdelt i juni): Silje F. Salthella, Sofie J. Hellesund og Tuva Hopland
 5- års medalje (utdelt i juni): Pawel Chandrykowska
 7-års medalje (utdelt i desember): Lan La

KORPSJAKKER
Styret vedtok å kjøpe inn nye korpsjakker. Musikantene fikk stemme over 2 ulike blåfarger
(blå ble valgt ettersom både Olsvik og Alvøen tidligere hadde blå uniformer.) Forventet
levering i januar 2014.
INSTRUKSJON
Korpsets medlemmer (med unntak av slagverk høsten 2013) har hatt ukentlig instruksjon med
egen spillelærer.
INSTRUMENTER
 Arbeidet med å få inn instrumenter fra medlemmer som er sluttet, er igangsatt. Ikke
alle har levert inn enda. Må purres på i 2014. Innlevering av instrumenter fra de som
slutter har vært treg. Dette har gitt en del merarbeid for materialforvalter.
 Vi har kjøpt inn en saksofon og en baryton.
REKRUTTERING
Rekrutteringskonsert er holdt, men det viser seg å være vanskelig å få nye aspiranter. Vi har
diskutert om vi skal prøve å få til rekruttering via SFO og ha øving i SFO- tiden. Dette må
jobbes videre med i 2014.
ADMINISTRASJON
Styret har hatt 7 styremøter i 2013. Det har i tillegg vært avholdt 1 årsmøte. Det har
også vært avholdt mange arbeidsmøter i forbindelse med 17. mai og samarbeidet
med Vestawind. Leder har også vært på flere dialogmøter vedr. samarbeid i Laksevåg og
Laksevågprosjektet.
Fra mars (etter årsmøtet) bestod styret av følgende:
Leder og kasserer: Helge Hagenes
Nestleder: Arve van der Meeren
Styremedlem/ sekretær: Bente F. Salthella
Styremedlem: Torunn Hammer
Styremedlem: Cathrin Hopland (ga seg i august 2013, da barna sluttet i korpset)
Styret har ikke hatt varamedlem i 2013
Materialforvalter: Karina Kammerhuber
Revisor: Det ble ikke valgt revisor da der ikke var funnet kandidater.
Valgkomité: Kristian Hellesund og Evelyn Elnes
Tillitsvalgte i korpset: Lan La og Benjamin E. Amsalem
Evelyn Elnes og Karina Kammerhuber har deltatt i vaktordningen på øvelsene frem til
sommeren 2013.
MUSIKALSK ANSVARLIG
Hovedkorpset: Bjørn Andersen
Vestawind: Bjørn Andersen og Robin Ingebrigtsen/ Arne Henning Markhus
Aspirant- og juniorkorpset: Anette Grøn (i fødselspermisjon fra okt`13- mars`14. Line
Therese er vikar)
Olsvik, 21.2.2014

