Aktivitet - 2001 / 2002
Arrangement
Dato
Korpstur Bergen 28.29. og 30.
Jubileum Raudeb.
21.
Musikkbasar
28.
Julekonsertmøte
31.
Øvingshelg
2.3.4.
S. og Fj. mestersk
17.
Julegrantenning
2.
Julekonsert
16
Juletrefest
27.
Årsfest
29.
Samle CD
2.
Øvingshelg
1.2.3.
Konsert/samarbeid
17.
Årsmøte
5.
Dugnad Gravdal skule
27.
Kakelotteri/konsert
11.
Nasjonaldag
17.
Jonsokafta / dans
22.

Mnd
sept.
okt.
okt.
okt.
nov
nov
des
des
des
des
jan
feb
febr.
mar
april
mai
mai
jun

Vredens Gnag

Ansvarleg
Anne-Mari og Erling
Noteutvalet
Styret
Johan W.
Johan W.
Johan W.
John Inge
Styret
Kåre
Horn/baryton, Tove
Erling
Johan W
Styret
styret
Bjarte
John Inge
Styret
Terje

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 9

1
5

kystkulturarrangement på vågsberget 2. september underholdt
Torskangerpoll Musikklag med lystige toner.

Våre
støttespelarar:

4

Prøv deg på Ivars
kryssord

Loddrett:
1 Tall
2 Reise
3 Jentenavn
4 Ha

september 2001

Vredens Gnag kan i dag avsløre at den kjente bussjåføren Terje
Våge skal ha vært i hemmelige samtaler med Vågsøy sin ordfører.
Hva de to snakket om, og hvor lenge samtalene pågikk er det
foreløpig ingen som har spurt om Det så ut til å vere en svært så
gemyttelig tone mellom de to hyggelige personene som begge er
sentrale ved
sine ratt. Dette
unike biltet skal
vere tatt under
et kulturarrangement
nylig. Mye tyder
på at samtalene
har vært
matnyttige Om
det er planlagt
nye samtaler, er
det ingen som
har undersøkt,
opplyser godt
informerte
kilder.
Under et

Tida for vår årlege basar i skulen i Vågsvåg
nærmar seg: 28. oktober. Vi skal ha boksal på
førehand, og det er viktig at alle ordnar med
gevinstar til bøkene. Dette må styret få melding om
snarast slik at boksalet kan starte. Vi treng pengar,
seier finansminister John.

Vannrett:
1 Rom
2 Måned
3 Krukke

Laussal: Gratis

Hemmelige samtaler?

Basar-gevinstar

På
kryss
og
tvers
med
VG

8. årgang

1

6

2

3

4

Musikkbasar 28. oktober 2001

Månedens marsj
Månedens marsj
Per aspera ad astra av
Ernst Urbach
Ernst Urbach ble født i
Burg, Wuppertal i 1872
( Burg - ca. 2 mil NØ
for Køln .) Far hans
var en anerkjent
pianist og han påvirket
trolig sønnens valg om
å bli musiker. Den unge mannens
hovedinstrument var fløyte, dette
spilte han i flere orkestre i Berlin.
Fra da han begynte
musikkstudiene i Berlin ble Urbach
interessrt i musikken som ble spilt
av orkester i teateret og i parkene.
1900-tallets berlinere elsket alle
typer musikk, og mulighetene var
glimrende for både komponister og
utøvere. Etter å ha brukt hele sitt
liv til musikken døde Urbach i
1927 i St. Blasien. Urbach som
også brukte pseudonymet Ernst
Rubach. utviklet etterhvert et godt
rykte som komponist og arrangør. I
tillegg til en rekke storslagne
marsjer komponerte Urbach også
en hel del annen musikk. Selv om
Urbach i likhet med Berlinerkollegaene Paul Lincke og Max
Oscheit, mest komponerte
avslappende musikk var marsjene
hans mer militær enn teatralsk av
narur. Blant hans mange marsjer
er : «Aviators», «Bells of Peace»,
«In Wind &Weather», «Regina
Queen» og «Per aspera ad astra»
mest kjent. Urbachs latinske tittel
på månedens marsj inkluderer den
tyske oversettelsenen «Auf rauen
Pfaden zu Sternen» som
undertittel. Engelske oversettelser
inkluderer «On rough Paths to the
Star», «Troug Bolts and Bars»,
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«Troug Night to Light» og Troug
Difficulti the Stars» som undertitler.
På norsk betyr det omtrent:
Gjennom motgang til
stjernene(seier) .Per aspera ad
astra ble skrevet tidlig i Urbachs
karriere og er et glimrende
aksempel på hundretalls-skiftets
tyske marsjer. Arthur Lehman, tdl.
euph.-solist i U.S.Marine Band
rangerer marsjen en av alle tiders
beste marsjer. Urbachs marsjer er
dessverre lite spilt i Norge, mens
pussig nok Sverige, med alle sine
fremragende marsjkomponister;
har brukt hans marsjer mye. Hans
glimrende «Regina Quenn har
Sverige adoptert som
defileringsmarsj under navnet
«Kungliga flottans marsj». En
marsj til 6 på terningen er «Regina
Queen» også.
Verdens 10 mest kjente
ballsporter
1. Fotball
2. Håndball
3. Rumpeball
4. Raspeball
5. Slottsball
6. Tennisball
7. Badeball
8. Basketball
9. Kanonball
10.Strikkball

Spør Ivar

Hva betyr egentlig skallebank?
Svar: Det er forskjellige svar på
det, men den rette meningen med
det er : Når Frode Alnæs slåss
med Kåre Willoch.
Hva er begjær?
Svar; Litt av hvert det,men det
riktige svar er at det er en viktig
ingrediens i altervin.
Munnhell, hva i all verden er det?

Svar: Det er storkjefta bergensere i
taxikø som ender opp hos
tannlegen for full brobygging.

mindre fundamentet i motivasjonens
referanseramme integreres på en
relativt differensiert måte.

Kan du gi en definisjon på ordet
legetabber?
Svar: Ja legene gjør desverre
tabber av og til som andre folk, men
noen god forklaring har jeg ikke, vi
får høre med våre lesere. Men en
ting er sikkert, det er ordet
legetabber som er den egentlige
grunnen til at kirurger bruker
masker.

Hva betyr bigami?
Svar: Bigami betyr å ha en hustru
for mye. På den annen side, kan
monogami enkelte ganger bety
akkurat det samme.

Hvorfor skryter alltid sportsfiskere
av størrelsen på fiskene de får?
Svar: Det ligger i deres natur, det er
forresten ikke bare de fiskene de får
de skryter av. De fiskene de mister
er betydelig større. Fisk er forøvrig
den eneste dyreart vi vet om som
øker dramatisk i vekt og lengde
etter sin død.
Hva er et konsept?
Svar: Det er et uttrykk planleggere
benytter seg av når de har temmelig
tåkete formeninger om hvordan det
hele vil ende.
Når tid er man i sin beste alder?
Svar:Vanskelig å gi noe konkret
svar på det. Men en kvinnes beste
år er de ti mellom 29 og 30.
Er det sant at Moses fikk de 10 bud
på steintavler?
Svar: Det står så i bibelen ja, jeg var
ikke der, var på rundfisktur da så jeg
såg det ikke. Lurer forresten på
hvordan de 10 bud hadde sett ut
hvis Moses først hadde latt dem bli
behandlet i det norske storting....
Hva mener du om alle
fremmedordene som har komt inn i
språket vårt?
Svar:Fremmedord bør unngås med

Hva er en noksagt?
Svar: En noksagt er en person som
har sagt både nok og for mye. Det
er lite rækje i det han snakker om,
og det verste er at han tror han selv
har vet på alt.
Hva betyr puritanisme?
Puritanisme kaller man den
nagende frykten for at det et eller
annet sted finnes et mennske som
er lykkeligere enn du selv er.
Leksikonservice
NAFs veibok:Uunnværlig
hjelpemiddel i årets fotballsesong
når Vålerenga skal finne veien til
Mandal, Raufoss, Hønefoss,
Kongsvinger og andre
fotballmetropoler.
Har røyking noe å si for utseende?
Svar: Røyking er jo skadelig på
mange vis, om det har noen
betydning for utseende er mer
usikkert men sannsynligvis har det
en viss betydning, du kan nå bare ta
en titt på en røykesild.
Hva er en patriot?
Svar: Det er en person som alltid
snakker om å dø for fedrelandet sitt,
men aldri om å drepe for det.
Samlere
Menn er de fødte samlere. Først
samler de på biller, padder og kuler,
så på jenter, kyss og den ting, så på
penger, bekymringer og barn.
3

