Aktivitet - 2001 / 2002
Arrangement
Dato
Øvingshelg
25. 26. og 27.
Konsert/samarbeid
17.
Årsmøte
5.
Dugnad Gravdal skule
27.
Kakelotteri/konsert
11.
Nasjonaldag
17.
Jonsokafta / dans
22.

Mnd
jan
febr.
mar
april
mai
mai
jun

Ansvarleg
Johan W
Styret
styret
Bjarte
John Inge
Styret
Terje

«Låvefest»
På Vågsberget

Lørdag 16. januar klokka 21.00

Nydeleg mat, lett underhaldning og musikk av:
«MP3 - band» m. fleire
Vi håpar på fullt hus og stormande jubel
Pris: 150 kroner
Meld deg på til: John Svarstad
Tlf: 57850231

Godt nyttår til alle

Vredens Gnag
Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 1

9. årgang

Laussal: Gratis

desember 2002

Nyttårskonsert
i Turnhallen Måløy lørdag 16. februar 2002
klokka 16.00
med:

Torskangerpoll Musikklag
og

Kvalheim Songlag
Møt opp og opplev spele- og sangglede
Arr.
Torskangerpoll
Musikklag

Arr: Torskangerpoll Musikklag

På
kryss
og
tvers
med
VG
8

Prøv deg på Ivars
kryssord
VANNRETT
1 Blomst
5 Ildsyed
6 Forsynt
LODDRETT
1 Tall
2 Sjødyr
3 Pålegg
4 Søk

Årsmøte

Tirsdag 5. mars 2002 klokka 20.30 er det årsmøte i Torskangerpoll
Musikklag. Det blir behandla ordinære årsmøtesakerSaker som
medlemmer vil ha opp på møtet må vere styret i hende to veker
før møtet. Helsing styret i Torskangerpoll Musikklag.

Månedens marsj

Arnhem
Komponist: Albert Edward
Kelly
Kelly ble født i London i
1914, der faren –Tim Kelly
– var medlem i "The
Band of the
Grenadier Guards" i
flere år, og senere en
profesjonell
teatermusiker . Kelly
fikk sine første
musikktimer med sin
far og begynte som "juniormedlem"
i "The Dragoon Guards" i en alder
av 14 år. Hans ønske om å
innrulleres i "Royal Military School
of Music"og bli bandleder ble
hindret av at 2. verdenskrig
begynte i september 1939. Da
reiste han til Frankrike med den
britiske styrken. I Belgia fikk hans
regiment stor motstand av tyskerne,
og ble tvunget til å evakuere fra
Dunkirk tilbake til England. Han
kom tilbake til kontinentet på Ddagen i 1944, der hans regiment
fikk store tap i de kraftige kampene.
Kelly ble skadet i juli 1944, og ble
sendt til et sykehus i England. Etter
krigen fullførte han det han trengte
for å komme inn på "Royal Military
School of Music", der han fikk
LRAM og ARCM (diplomer). Han
var dirigent ved Royal Sussex
Regiment og i 1958 fikk han tittelen
musikkdirektør Etter han forlot
hæren i 1961, ble han utøvende
offiser i "British Sivil Service", der
han pensjonerte seg i 1979, vi er
ikke sikker på om han lever fortsatt.
Månedens marsj ble komponert i
1956 da Kelly var dirigent i "Royal
Sussex Regiment " i Korea (?!).
Tittelen refererer til en by i
Nederland der en av de største
militære gamblingene i 2.
2

verdenskrig fant sted. Ved å bruke
1068 fly og 478 glidere var planen
å droppe 20000 allierte inn i det
okkuperte landet i løpet av natten
mellom 16. og 17. September
1944. Dette for å åpne en korridor
for den britiske hæren slik at den
kunne komme seg fra Belgia og inn
i hjertet av Nederland. Planen ble
ikke vellykket. Over 17000 ble
skadet eller drept – den blodigste
kampen i Arnhem.
Dette er en utmerket marsj, med
virkelig trykk. Det er for øvrig den
suverent beste han komponerte
også, andre kjente marsjer av han
er : Arromanches, Utopia,
Amsterdam Harbour og Holiday in
Spain.

Premie til den flittigaste

Oppmøte til øvingane i fjor haust,
og i vinter har vore svært godt. Men
alt kan bli betre, seier kasserer i
Torskangerpoll Muiskklag, John
Svarstad. På siste øving drog han i
gong ein
«møtoppoftastpåmusikkøvingkonkurranse».
Svarstad seier dei blir ein premie til
den eller dei søm møter flittigast
opp.
Og John, som skal møte på kvar
øving for spre glede, muntre
kommentarar og krysse ut kven
som er på øvinga, vil nok ligge godt
an til tittelen som ivrigast på øving.
Men mange lova John hard
konkurranse

Øvingshelg

Neste helg blir det ekstraøving på
Skavøypoll skule.
Vi øver til nyttårskonserten og skal
ha ei triveleg musikalsk spelehelg.

Stemning på
juletrefest

Torsdag 27. desember klokka 18.00
arrangerte vi den tradisjonsrike
juletrefesten i skulen i Vågsvåg. Masse
snø, måneskinn og fleire minusgrader
var ei perfekt ramme rundt. Vi starta
med ei avdeling. Lisbeth Helen Våge
og Arne Torskangerpoll dirigerte.
Frelsesarmeen deltok og heldt andakt.
Det var nydeleg kaffi, julebrødskive og
stor stemning. Mange hadde møtt opp.
Det var gang rundt juletreet med flott
sang leia av blant andre Alf Låstad og
Terje Våge på trekkspel. Og sjølvsagt
dukka nissen opp med gaver til dei
yngste.
På bildet over ser vi soldatene Terje,

Ester og Alf

Flott Julekonsert

Søndag 16. desember klokka 17.00
var vi teknisk arrangør av årets
julekonsert i Sør-Vågsøy Kyrkje. Dei
seom deltok på konserten var Skram
Skoles Musikkorps, Skavøypoll
Skulemusikk, Holvik Skulekorps,
Måløy Songlag og Torskangerpoll
Musikklag. Frelsesarmeen heldt
andakt og fekk med pengane frå
ofringa. Vi spelte til slutt og framførte:
«Vitae Lux», «Julesang» og «Joy to
the world». Konserten vart avslutta
med Deilig er jorden
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