Aktivitetsplan
Dato
Dato:
23. okt.
24. okt.
6. nov.
12.-14. nov.
19. des.
28. des.
8. jan.
21.- 23. jan.
4.- 6. febr.
10.- 13. febr.
25.- 27. mars
17. mai
11. juni
19.- 21. aug.
8.- 10. juni 2012

TpM 90 år

2010

Arrangement
Komite
Arrangement:
Ansvarleg:
Heim i haust
Styret
Basar
Styret og Tove
Jubileumskafè i Gravdal Styret
Øvingshelg
Styret og noteutvalet
Julekonsert
Styret og Viltkoret
Juletrefest
Styret, u/Frelsesarm., komitè korps
Årsfest
Styret
Øvingshelg
Styret
Øvingshelg
Styret
NM-helg
Styret
Vårkonsert
Styret og komitè frå korpset
Nasjonaldagen
Styret
Måløy speling
Styret
Turhelg/Øvingsstart Styret
Stormfestival
Styret
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Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
17. årgang
Laussal: Gratis

Septembert 2010

Vil du støtte oss med basargevinst?
Søndag 24. oktober er det klart for
musikkbasar i grendehuset i
Vågsvåg. Vi håpar du tek vel imot
loddseljarane når dei kjem på besøk.
Vil du støtte korpset med gevinst er
det veldig fint. Du kan kontakte Tove
Nerland på telefon 97530577.
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Storturen til Skottland
Korpsturen til Skottland vart svært velukka. Eit
av høgdepunkta var konserten der vi spelte for
700 korpsfolk på ein festival. Alt gjekk fint, og
alle kom velberga heim etterfem flotte dagar i ein
fantastisk by i eit fantastisk land. Her er dei 37
som var med på turen.

www.torskangerpoll.no

Flott tur i vest

Turen til Edinburgh var svært
velukka.
Det meste gjekk etter planen på
korpsturen til Skottland. Vi var på
fleire utflukter og spelte to konsertar. Det var ein lystig gjeng som alle
bidrog til at vi skulle ha det fint.
Reiseleiar og guide var Dagfinn
Krossen i Hansareiser. Han gjorde
ein fin jobb, og gjorde sitt for at
dette vart velukka.
Under opphalde så vart både han,
og Roar Ståle sine bursdagar feira.
Stor stemning.
Fleire kjøpte med seg skotske
drakter og sekkepiper heim. Så de
kan vel bli litt av kvart å sjå og
høyre i tida framover.
Vi budde svært sentralt midt i byen,
og hadde kort veg til det meste.
Vi hadde eigen buss til og frå
Gardermoen, og fly til Edinburgh.
Trygt heime var dei fleste samde
om at det hadde vore fem fantastiske dagar.
Her kan du sjå glimt frå turen.
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