Vinter og vårplan 2003
Arrangement
Dato
Årsmøte
4.
Øvingshelg
28. og 30.
"Light"-konsert
5.
Dugnad Gravdal Skule
26.
Marsj-konsert
10.
Blåtur om kvelden
10.
Nasjonaldag
17.
Jonsokafta
21.
Stormfestival 2003
5.6. og 7.

Mnd
Mars
Mars
April
April
Mai
Mai
Mai
Juni
sept.

Ansvarleg
Styret
Styret
Noteutval + Styret
Bjarte F. + Arne Øvrelid
John Inge + Styret
John Inge + Styret
Styret
Terje V.
Stormkomite

Treng hjelparar til Stormfestival 2003

Til hausten brakar det laust
med ny stormfestival. Det er
femte gongen det blir
arrangert slik festival. Det er
sendt ut invitasjon til korps i
sør-Norge, og det er no
spennande å sjå responsen,
seier leiar i Torskangerpoll
Musikklag, Johan Kråkenes.
Er det nokon som har lyst å
vere med å hjelpe til, må dei
ta kontakt med nokon i
korpset. Dugnadsånd og ståpåvilje har vore ein del av varemerket til
dette nasjonalt kjende arrangementet. Du kan lese om festivalen på
internett: www.torskangerpoll.no.

På
kryss
og
tvers
med
VG
4

Prøv deg på Ivars
kryssord
Vannrett
1. Pryle
5. Hovedstad
6. Hånd
Loddrett
1. Guttenavn
2. Ikke inne
3. Være i live
4. Alene

Vredens Gnag
Nr. 2

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
10. årgang
Laussal: Gratis
Februar 2003

Årsmøte 2003
Tirsdag 4. mars
2003 klokka 20.30

Det blir med dette kalla inn til
årsmøte i Torskangerpoll Musikklag
i Frelsesarmeen - Måløy. Det blir
behandla ordinære årsmøtesaker
som valg, rekneskap, budsjett og innkomne saker.
Saker til til årsmøtet må vere styret skriftleg i hende før
25. februar 2003
Betalande aktive medlemmer har stemmerett

Helsing styret i
Torskangerpoll Musikklag.

Sjekk Torskangerpoll Musikklag
sine kule sider på nett:

www.torskangerpoll.no

Alfred Færestrand 80 år

En markant personlighet i
Torskangerpoll Musikklag sin
historie fylte 80 år 29. januar. Det
var Alfred Færestrand. Han var
med i lang tid i korpset, helt fra
1940 til 1985. Han var også
formann i 3-4 år. Om Alfred er det å
si at det at han var en mann du
alltid kunne stole på, stødig og
sikker i solokornett-gruppa. Han
startet å spille på ess-kornett, så Btrompet, og så B-kornett da man
skulle tilnærme seg Brassoppsetning. Han hadde alltid et fast
uttrykk når vi skulle starte på
øvelsene , og det var :"Søren, nå
har jeg glemt brillene igjen". Dette
ble vi så vant med at de to gangene
han husket brillene var vi andre i
sjokktilstand, så det tok litt tid før vi
kom i gang. Bildet er tatt i Alfred sitt
selskap med tidligere og nåverende
medmusikanter rundt seg. F.v. John
Øvrelid, Audun Færestrand, Johan
Wåge, Harald Oppedal, Alfred
Færestrand, Terje Våge, Arne
Torskangerpoll, Bjarte Færestrand
og Kåre Våge. Vi vil gratulere
hedersmannen Alfred med de fylte
80 år Post Festum.

John Inge Våge 30 år
En annen markant skikkelse, og
mangeårig medlem i Torskangerpoll
Musikklag, John Inge Våge, ble 30
år søndag 9. februar. Dagen ble
feiret lørdag med selskap på Låven
på Vågsberget. Jubilanten visste
ikke noe om selskapet, og var
tydelig overrasket da korpsvenner,
kamerater og familie ønsket 30åringen velkommen til sitt eget
selskap. John Inge satte pris på
festen, og ønsker å takke alle som
stilte opp på en eller annen måte
for å gjøre dette til en minnerik
helg. På Vågsberget var det nydelig
mat, korpsmusikk, taler, sang og
underholdning.

Inge
Sandvik

Stormfestivalkomitear:
Hovedkomite: Johan K, Erling, Johan W,
Rune, John, Terje, Inger, Tove
Innkvartering: Rune
Sosialkomite: Terje, Eli, Erling, John,
Johanne, Laila, Ivar,
Mat/pynting: Inger / ToveArne Ø, Alice,
Bjarte, Sølvi, Harald, Marthe, Gun Tove
Konsertkomite: Johan WJohn Inge, Ottar,
Evy, Lisbeth, Anne Mari, Kåre, Roar Ståle
Fleire vil bli knytt inn i komitear etter kvart
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Slekt skal følge,……….
Det er rart å tenke på at ut fra
Torskangerpoll Musikklag, fra
gamleskolen i Gravdal, og fra disse
små bygdene er det flere som har
gjort karriere innen musikk på en
eller annen måte. Det kan være
personer som har vært aktive i
korpset, eller har hatt foreldre som
har vært med, eller begge deler.
Noen har det som sitt yrke, mens
andre driver på med musikk på høyt
amatør-nivå. Uten forkleinelse for
noen er det vel Britt Hilde Våge og
Idar Torskangerpoll som har drevet
det lengst i så måte. Men flere
andre driver på med musikk på høyt
nivå, og som et apropos, vi har
faktisk fire dirigenter som er
medlemmer i laget for tiden.

Men den
vi skal
skrive om
nå, er nok ikke så kjent her, hun er
datter av Inge Sandvik, eldste sønn
av Olga Sandvik, som var medlem i
T.M. i en 8-10 års-periode i
ungdomstiden. Han er fremdeles
støttemedlem i laget. Og så
kommer vi til poenget, han har en
datter som heter Hanne Fiona
Sandvik (bildet).
Og hun har gjort det kjempegodt
innen musikk, om ikke akkurat i
Hanne Fiona Sandvik

korpsmusikk. Nei, hun er derimot
frontfigur i rockebandet "Pornshot".
All avisomtale om dem bruker bare
navnet Fiona Sandvik, så heretter
blir det Fiona.. Hun er utdannet
designer fra moteskolen Esmod, og
har brukt studietiden på bygge opp
sitt eget image. Pornshot ga ut sin
første EP allerede i 1998, og et
album for det amerikanske marked
året etter uten å få det store til å
begynne med.
Fiona og trommeslager Gisli
Kristjansson har brukt på å sette
sammen et band med den rette
innstillingen til å få stjernedrømmen
il å gå i oppfyllelse.
I året som har gått har Pornshot
spilt på By-larm og gjennomført
flere enn 50 konserter rundt om i
Norge. I høst spilte de på
Englands svar på By-larm "In
the City" i Manchester med
stor suksess, og endelig nå
fått platekontrakt med
plateselskapet Waterfalls
Records. Bandet ble nylig
presentert på NRK`s popprogram Topp 20. Siden Bylarm har det vært ventet på at
Pornshot skulle gi ut flere
plater. Nå er singelen
"Sombody Anyone" klar for
radio, en ny singel kommer i
februar, og i mars skal det
være klart for deres første
ordentlige album.
Bandet karakteriserer selv
musikken sin med energisk fuzzpop og den fremføres med sjarm og
høy rockefaktor. Pornshot er kjent
for sine sprudlende liveshow og
originale påkledning. Fiona kan
dette med design av klær. Vi
gratulerer Inge med datterens og
Olga med dattedatterens suksess,
og ønsker Fiona og bandet lykke til
videre. Per Aspera ad Astra.
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