Aktivitet - 2001 / 2002
Arrangement
Kakelotteri/konsert
Nasjonaldag
Sør Vågsøy Kyrkje
Jonsokafta / dans

Dato
11.
17.
2.
22.

Mnd
mai
mai
juni
juni

Ansvarleg
John Inge
Styret
Terje

Vredens Gnag
Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag

Lag tekst til bildet
Lag tekst til
bildet og
send det til
Vredens
Gnag. Beste
forslag blir
presentert i
neste avis.
Send gjerne
på E-post:
eerwaage@
online.no

På
kryss
og
tvers
med
VG
4

Nr. 4

9. årgang

Laussal: Gratis

mai 2002

Bli medlem

Prøv deg på
Ivars kryssord
Vannrett
1. Jevne ut
5. Oppdrettes
6. Kjør
Loddrett
1. Slektning
2. Forte seg
3. Trist
4. Ener

Det er tid for fornying av medlemskap i Torskangerpoll Musikklag.
Bli passiv medlem, få Vredens Gnag i posten, støtt du kulturen i
distriktet, og en god sak. Ivar Torskangerpoll er hovedmannen
bak denne humørfyllte avisen. Audun Færestrand (oppe til høyre)
er en av de trofaste leserne. Fyll ut vedlagt giro, og send den i
posten omgåande. Ikke noe å vente på.

Månedens marsj
Semper Fideles
av
John Philip Sousa
Semper Fideles er
av mange musikere
betraktet som
en av Sousa`s
mest
musikalske og
inspirerende
marsj. Tilegnet
US. Marine
Corps, og
etter hvert anerkjent som
korpsets offisielle marsj. Han
besrkrev en gang hans
følelser vedrørende skapinga
av marsjen ;"Jeg skrev
Semper Fideles i tårer en
natt, etter at mine venner ved
Marine Corps hadde sunget
deres kjente salme ved
Quantico." Deler av trioen
var tatt fra hans første bok
"Trumpet e Drum" som var
publisert to år tidligere, i
1886. Paul Bierly beskriver i
boka si "The Works of J. Ph.
Sousa" hvordan denne
marsjen ble presentert under
en parade for president
Harrison, medlemmer av
kongressen og et betydelig
antall inviterte gjester. Da
Sousa`s band kom til syne
og innen hørevidde for de
høytstående personene på
Pennsylvania Avenue, spilte
trompet-seksjonen (med 10
ekstra trompetister!
)hovedtemaet i trioen. "Noe
lignende hadde aldri tidligere
blitt hørt….det var et stolt
øyeblikk for oss alle".

Sousa døde av hjerteattakk i
Reading, Pennsylvania
6.mars 1932. Den 10. Mars
spilte US. Marine Band
Semper Fideles under
begravelses-prosesjonen.

Observasjoner

1.Vi hører stadig om
forbrytere som gjør det, men
hva slags materialer og
hvilket verktøy må egentlig til
for at man skal kunne
forskanse seg.
2. Merkelige fenomener:
Iaktta ditt eget speilbilde, rør
brått på høyre hånd og du vil
oppdage at speilbildet rører
på venstre hånd!
3. Hva er poenget med runde
skolisser? De går jo alltid
opp!
4. Ord som ikke finnes: Man
kan overdrive, men aldri
underdrive, man kan snakke
om fordelen ved noe, men
ikke bakdelen. Aner vi en
konspirasjon?
5. Meningsløs observasjon;
Nå begynner du å bli skallet!
Hvordan vet man at
vedkommende kommer til å
bli skallet? Kan man da si om
en kvinne at hun er nesten
gravid?
6. Skumle mennesker vi
unngår: Skallete frisører,
syke leger, tannleger med
gebiss, psykologer med
leamus.
7. Hvor lenge er det siden du
klappet en ku?
8. Når går fotballaget Frigg,
Oslo ut på dato?

Siste helga i april var Torskangerpoll Musikklag på
vårtur til den vesle bygda Flø, like ved Ulsteinvik på
Sunnmøre. Anne Mari Knotten med flere hadde
ansvaret for opplegget, og de hadde lagt inn mange
overraskelser. Dette ble en minnerik helg der vi splite
konserter og hadde det sosialt på en fantastisk
hytteby vest ved havet. Alt på veg nordover fredag
kveld ble vi overrasket av Rolf Bøe og Børre Halsen
som hadde iført seg sine hellige drakter og serverte
av sin medbrakte bolle. Lørad ettermiddag var det
fotballkamp, og her avslørte mange sirtt talent. I
nydeleg ver ble dette en flott helg. Her ser vi noen

Flott tur

Konsert og marsj i Måløy
Lørdag 11. mai spiller Torskangerpoll Musikklag i Måløy
Sentrum. Dette er ein del av oppkjøringen til 17. mai. Arne Ø,
Marius og Johan W. (på bildet) er klar til konserten og
marsjeringen. Det blir både marsjering og småkonsertar i
sentrum frå 12.00 og ei tid framover. Ei lita veke etterpå er det
17. mai. Då vil Torskangerpoll spele i Vågsvåg og Holvik.
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