ÅRSBERETNING
HAUKELAND KRONSTAD SKOLEKORPS
2008

Årsmøtet 2008 ble holdt på Haukeland skole 26. mars 2008 kl. 18.00
Som styre har disse fungert:
Leder/sekretær:

Kari Marie Mohr Svenke

Kasserer:

Christine Meinich

Instrumentansvarlig:

Kari Grete Børve

Arrangementansvarlig:

Lillian Holmen

Loppeansvarlig:

Robbie Mathisen

1. Administrasjon
Styret har avholdt 6 styremøter.
I tillegg har hele, eller deler av styret, vært til stede på øvelsene om onsdagen.
2. Drift
Hovedkorpset øver onsdager kl. 18-20.00 på Haukeland skole. Juniorkorpset øver kl. 18-18.45 onsdager. I
tillegg foregår individuell undervisning på de enkelte instrumenter og gruppe-undervisning kl. 15.00-19.00 på
Haukeland skole onsdager. Dirigenten er Kim A. Lauritzen.
Vaktordningen ble endret i 2008 slik at det er kun en foreldrevakt og en styrevakt hver onsdag. Vaktene
begynner 17:15 og avsluttes etter at det er ryddet ferdig etter hovedkorpset ca 20:15. Kassereren i korpset
har stått for åpningen av skoledørene 16:30.
Påminnelse om vakter sendes ut hver mandag.
Styrets intrumentansvarlig, sammen med Martin Kinn har stått for en aktiv rekruttering av medlemmer og
dette har gitt resultater: Antallet aspiranter har økt betraktelig i 2008.
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3. Instruktører:
Instruktører
Anundsen
Bjørnerud
Børve
Eide
Ellingsen
Gjengstø

Henning
Kim
Jørgen

Kornett
Klarinett
Kornett

Jannicke
Håvard

Grovmessing
Slagverk

Kinn
Lauritzen
Lønnelvist
Milotzki
Dudaeva

Martin
Kim
Mads
Per Lorentz
Sofya

Strand
Sæterdal

Guro
Anne Lise

Grovmessing
Dirigent
Saksofon
Jun./saksofon
Fløyte
Dirigent
jrkorps
Kornett

4. Økonomi
Økonomien i korpset er fortsatt trygg, først og fremst takket være sponsormidler og gode loppemarkeder.
Tilskudd er mottatt fra Bergen Kommune og NMF. Resultatregnskap for 2008 viser et overskudd på kr
66705,- Budsjettet for 2009 er satt opp med 20000,- i minus resultat.

5. Medlemmer
Korpset hadde pr. 31/12-2008 41 medlemmer.
Hovedkorps

:

22 musikanter

Juniorkorps:

5 musikanter

Aspiranter:

14 musikanter

6. Hederstegn utdelt mai 2008
Egen liste med navn og hederstegn vil bli vedlagt referatet fra åsrmøtet.

7. Instrumenter
Vi har kontinuerlig gjennomgang av samtlige instrumentgrupper med sikte på oppgradering.
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8. Aktiviteter i 2008

03. jan

Spilleoppdrag på juletrefesten i Årstad menighetssenter

26. mars

Årsmøte

28.-30. mars

Spilleseminar på Kronstad skole

5. april

Kretsmesterskapet ”Hordablæsten” i Grieghallen

11.-13. april

Loppemarked

14. mai

Merkefest

17.mai

Prosesjon (Flaggtoget) og konsert på skolene. Tradisjonelt opplegg

8. juni

Spilleseminar på Kronstad skole

9. juni

Konsert på Gimle skole sammen med Lungegaardens Musikkorps

18. juni

Familiekonsert/sommerkonsert på Kronstad skole

22.-26. juni

Korpstur til Gøteborg Music Festival

11-13. aug

Sommermusikkskole på Åsane Folkhøgskole sammen med Kaland Skolemusikk

20. aug

Første korpsdag i det nye skoleåret

22. aug

Vervekonserter på Kronstad skole og Haukeland skole

29-31.aug

Seminar på Radøy ungdomsskule på Manger.

17. sept

Pizzafest på Haukeland skole for aspiranter og juniorer

24. sept

Konsert på Gimle skole sammen med Minde Skoles Musikkorps og Kaland Skolemusikk

27. okt

Korpset var representert med et styremedlem på NMF sitt kontaktmøte for Bergen sør

01.-02. nov

Loppemarked

14. nov

Generalprøve Sotrafestivalen

15. nov

Sotrafestivalen

10. des

Familiekonsert /førjulskonsert i senteret på Haukeland skole

24. des.

Korpset spilte på julegudstjenesten i Årstad kirke
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Korpsåret 2008
Korpsåret 2008 har vært preget av musikalsk fremgang og et veldig godt sosialt miljø. Det har vært en økt
interesse for å begynne i skolekorpset, og det er særlig gledelig at en stor del av rekrutteringen i år har
skjedd fra Kronstad skole.
Vår dyktige dirigent Kim A. Lauritzen er fortsatt svært engasjerende. I tillegg har korpset, også i år, hatt
dyktige musikere og musikkstudenter som instruktører for aspiranter/juniorer og til gruppeøvinger for
hovedkorpsmusikantene. Noen av korpsets dyktige, eldste musikanter har også vært instruktører både i
gruppe- og individuell undervisning.
Korpset har vært med i tre konkurranser i løpet av året; Hordablæsten, Göteborg Music Festival og
Sotrafestivalen. Deltagelsen i Hordablæsten i april resulterte i en flott 2. plass i 3. divisjon. Korpset fikk 91
poeng som er den beste poengsummen som korpset har oppnådd i konkurranse.
Årets sosiale høydepunkt var turen til Göteborg Music Festival i slutten av juni hvor korpset også deltok i
konkurransen i Göteborg konserthus, noe som i seg selv var en stor opplevelse. Korpset oppnådde en
førsteplass i 2. divisjon (som eneste deltagende korps i divisjonen!) med 87 poeng.
I november fikk korpset en 5. plass på Sotrafestivalen med 83,5 poeng.
Flere av korpset musikanter deltok før skolestart i august på en musikalsk og sosialt vellykket
musikksommerskole i regi av Kaland Skolemusikk.
Vervekampanjene på Kronstad skole og Haukeland skole i august ved grovmessinginstruktør/hjelpedirigent
Martin Kinn gav svært god rekruttering av nye aspiranter. Ved slutten av 2008 hadde korpset 14 aspiranter
og 5 juniorer.
I september valgte musikantene et korpsråd på 3 personer fra medlemmene i hovedkorpset. Korpsrådet
består av Lill Jeanette Holmen, Simen Kinserdal og Jørgen Børve. Korpsrådets oppgave er å representere
korpsets medlemmer og fremme deres syn i konkrete saker. Korpsrådet har møterett på styremøter; enten
ved at styret kaller inn eller at det er rådet som har konkrete saker de vil ta opp i styret.

Styret takker med dette for et meget vellykket korpsår 2008, og ser med forventning fram mot 2009.

Styret i Haukeland Kronstad skolekorps, 09

Kari Grete Børve Lillian Holmen Christine Meinich Robbie Mathisen Kari Marie Mohr Svenke

