Aktivitet - haust 2002
Arrangement
S. og Fj. Meisterskap
Julegrantenning
Julekonsert
Juletrefest
Årsfest

Dato
16.
1.
15.
27.
4. og 5.

Mnd
nov
des
des
des
jan.

Månedens John Inge

Vredens Gnag

Ansvarleg

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 8

Beire å vere langsynt, enn
trangsynt, seier John Inge Våge

9. årgang

Laussal: Gratis

november 2002

Årsfest på Selje
Det blir
årsfest på
Selje
Hotell med

På
kryss
og
tvers
med
VG
4

Prøv deg på Ivars
kryssord
Vannrett
1. Langt
5. Gud
6. Klesnyhet
Loddrett
1. Dyreunge
2. Vaskepulver
3. Fiskeredskap
4. Kjemme

1
1
5
6

2

3

4

Nyttårsballmat er topp, seier dei matglade
gutane Terje og Johan
overnatting. Det skjer 4. til 5. januar 2003. Det blir mykje god mat,
dans, underhaldning og konsert, lovar Terje (t.v.) og formann
Johan K.(t.h.) som begge er glad i mat. Om dei to under dukkar
opp, er førebels ein hemmeligheit. Alt
dette kan du få med for
575 kr. pr. person inklusiv overnatting. Ta
med heile familien og bli med på ei
triveleg nyttårshelg med stor stemning.
Dette er billig, og kan bli moro.
Meld deg på til:
John Svarstad:

57850231 eller 99710966

Påmeldingsfrist: 10. desember 2002

Månedens marsj:
Trafalgar
av Wilhelm Zehle
Av: Marsjprof. Ivar
Torskangerpoll
Wilhelm ble født i Tyskland i 1876. Han
startet på musikkskolen i Magdeburg som
19-åring i 1895, og tjente så ved The
Royal Mobile 2nd Sea Battalion ved
Wilhelmshaven som militær
korpsmedlem. Som talentfull kornett
og trompetspiller ble han raskt solist
i korpset. I 1900 ble korpset
beordret til Kina for å delta i den
felles invasjonen av utenlandske styrker
fra Østerrike, England, Frankrike,
Tyskland, Italia, Japan, Russland og
Amerika.Like før avreisen ble
korpslederen syk og Zehle ble utnevnt til å
fylle hans plass. Etter korpsets til
Wilhelmshaven i 1901, tok den tidligere
dirigenten Friedrich Wöhlbier tilbake
lederansvaret for korpset og Zehle gikk
tilbake til trompeten sin og fortsatte med
komponeringen sin.I 1903 sluttet han i det
militære og tok en jobb ved
finansseksjonen ved The Silver Port
Autority Administration i Wilhelmshaven.
Der sluttet han i 1916 og flyttet til Ahlhorn
hvor han døde i 1956. Rundt
århundreskiftet startet engelske Hawkes &
son å sponse en rekke marsjkonkurranser
for komponister. Dette tiltrakk seg
deltagere fra flere land.Zehle vant 4
ganger, i 1900 med "Viscount Nelson",
1901 med " Arny and Marine", 1906 med
"Wellington" Og i 1908 med "Trafalgar".
Alle disse fire marsjene er terningkast 5marsjer.
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Ikke lenge før denne marsjen ble skrevet
hadde Storbritannia markert 100årsdagen for slaget ved Trafalgar (en by i
syd-Spania, like ved Gibraltarstredet). I
dette slaget (den 21.oktober 1805 )slo den
engelske flåten, ledet av Lord Nelson,
både de franske og spanske flåtene som
ble ledet av Pierre de Villenuve. De kapret
20 skip og tapte ingen selv. Lord Nelson
ble dødelig skadd under slaget og døde
kort etter. Han er minnet ved "The
Nelson column" på Trafalgar Square i
London. Villenuve begik selvmord i
1806.
Zehle var en ypperlig marsjkomponist,
men av en eller annen grunn er det
svært få nå for tiden som har fått opp
øynene for genialiteten hans. Han var
tysker men var tydelig inspirert av den
engelske historien, noe som navnene på
marsjene tyder på.
Hvorfor turer i skog og mark og til
fjells, sommer som vinter, er oppskrytt:
1. Det er gulvkaldt i naturen. 2. Ingen gode
stoler å sitte i. 3. Dårlige TV-tilbud. 4. De
spiller ikke den musikken du vil høre. 5.
Ingen barer i mils omkrets. 6. Du møter
firbeint lokalbefolkning som kan virke
truende. 7. Du drar ingen steder spesielt,
og når du er kommet dit, er du bare
halvveis, og hele den fordømte veien hjem
gjenstår. 8. Du må bære barna dine på
nakken store deler av tiden. 9. Du blir
sliten, svett og våt, og for hva? 10. Mygg,
maur, orm, rognebær, plumping etc.
To gode argumenter for å holde seg
hjemme:
1. Naturen er vakker, ja, men jeg ser den
utmerket godt fra en god stol gjennom
vinduet.

Vinnarar basaren 2002

Øvde til fylkesmeisterskap

Musikkbasaren 20 oktober 2002
Igjen ble
det en
vellykket
basar
med
godt
besøk,
godt salg
og flott
resultat. I
dag presenterer vi vinnerne i hovedlotteriet og
noen glimt fra basaren.
Juleduk: Torill Våge
Bergenstur: Audun Færestrand
Spisebestikk: Vegard Nerland
Vannkoker: Margit&Olav Torheim
Obl. sengesett: Anne-Gunn Våge
Keramikkfigur: Ida-Mari Færestrand
Duk: Sverre Torskangerpoll
Dyne og pute: Hjørdis Færestrand
Bil m/snop: Silje og Kristian Kvalheim
Trillebår: Aasta og Arne
Lampe: Ivar Torskangerpoll
Strikka duk: Olaf Nydal
Fenalår: Ragnhild Loen
Uplight lampe: Aasta og Arne
Stor lastebil: Aasta og Arne
Trearma lysstake.: Aasta og Arne
Stumtjener: Tove Nerland
Dukketrille m/dukke: Eli og Dag
Borg: Bjørn Otto Færestrand
Trille/dukke: Aasta og Arne
2 badehåndklær: Gunvor Runderheim
Radiatorovn: Odny og Martin Nerland
Sengesett: Per-Erik Steenslid
Badehåndkle: Roar Ståle Vedvik
Keramikkfigur: Bjarte Færestrand
Glasskanister: Tor Åge Gravdal
Paraply og bag: Jonny Hjulstad Solhaug
Hårtørker: Aasta og Arne
Kaketine: Ivar Torskangerpoll
Isskrape: Ivar Torskangerpoll
Stretch-laken: Helga og Per Hamnaberg

Torskangerpoll musikklag deltek laurdag på
Sogn og Fjordane meisterskapen for
amatørkorps på Nordfjordeid.
Dirigent Lisbeth Helen Våge og Torskangerpoll
musikklag stiller med eit
variert program på konkurransen. Asbjørn Våge
skal vere solist på euphonium
på stykket "Macushla". I tillegg skal korpset
mellom anna spele marsjen
"Army of the Nile" og "Springdans" av Torstein
Aagaard-Nilsenog "It don't mean a thing".
Sist helg var det oppkøyring med Helge
Haukås frå Bergen som
instruktør.Torskangerpoll skal på scena klokka
16.00 på lørdag.

F.v. Helge Haukås, Arne Torskangerpoll og
Lisbeth Våge.
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