Dato

17. mai
25. mai
1. sep.
7.-9.- sept
2. – 4. nov.
4. nov
Dag i des
16. des
29. des
5. jan
2013
7. – 9. juni

Aktivitetsplan
Namn

Nasjonaldag
Måløyspeling
Havfiskefestival
Inspirasjonshelg
Øvingshelg
Basar
Julespeling i Måløy
Julekonsert
Juletrefest
Nyttårskonsert og årsfest
Stormfestival

2012 / 2013

Hipp, hipp, hurra

Ansvarleg			

Styret
Styret
Styret/musikkutval
Alice, Flygelhorngruppa og horngruppa
Styret, musikkutvalet
Eli, Barytongruppa og trombonegruppa
Styret
Styret
Tor Åge, Euphoniumgruppa og tubagruppa.
Ola, musikkutvalet, styret.

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 5

19. årgang

Laussal: Gratis

Mai 2012

Klart for 17. mai-feiring

Stomrkomiteen

Er i gang med planlegging av
ny stormfestival

Så er arbeidet med planlegging av ny
stormfestival i gang.
Festivalen skavere 6. 7. og 8. juni 2013.
Det er sett ned ein hovedkomite som
består av Erling (prosjektansvarleg),
Lisbeth (konsertkomite), Asbjørn
(Presse, informasjon og sponsor), Johan (sosial), Tove (pynting), Reidunn
(mat og servering), Tor Åge (Innkvartering/referat) og Eli (økonomi).
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Slik er opplegget for nasjonaldagen i Vestre Krets:

07.30: Torskangerpoll Musikklag spelar i Oppedal, Torskangerpoll,
Færestrand og Vågsvåg
08.00: Flaggheising ved Grendahuset i Vågsvåg.
Holvik skulekorps spelar til flaggheising ved skulen i Hovlik.
11.00: Barne- og folketog i Holvik. Start ved Holvik skule.
Holvik Skulekorps og Torskangerpoll Musikklag spelar
15.00: Barne- og folketog i Vågsvåg
Torskangerpoll Musikklag og Holvik Skulekorps spelar.
Start i byggefeltet
15.45: Folkefest i grendahuset i Vågsvåg. Flaggborg, minikonsert, tale, sal av
rømmegraut, loddsal, barneleikar, pilkast, kiosk m.m..

www.torskangerpoll.no

Stemningsfullt

Torskangerpoll Musikklag fekk mykje
skryt for konsertane i kyrkjene i
Måløy fredag 20. april
og i Volda dagen etter.
Sjølv om det kunne vore
fleire publikummarar
begge plassane, så fekk
dei som møtte opp ei fin
oppleving.

Organist i Vågsøy, Hans-Joachim
Schüttke, var også med på konsertane.
Sjå bilda Hans Ole færestrand tok:

Haralds marsjspalte:
Del 4:
H.M. Jollies som er kjælenavnet på
britiske marinesoldater, ble skrevet i
1929 og er tilegnet Royal Marines tre
divisjoner. Alford har brukt divisjonenes trompetsignaler som egentlig skal
spilles av eget signalkorps. I marsjen
hører vi først Portsmouth sitt signal og
mot slutten Chatham. I tillegg til disse
finnes sitater fra melodier som har
med engelsk sjøliv å gjøre.
Standard of St. George ble komponert til paraden "Trooping the Colout"
som foregår foran Buckingham Palace
hvert år. Marsjen ble skrevet i 1930 og
er tilegnet George V. St. George som
har vært englands helgen helt fra
Edward III`s tid, og marsjen henspeiler
til Englands første Flagg. I annen del
av marsjen hører man den velkjente
"Home, sweet home"
By Land and Sea er en såkalt "ceremonial" slow marsj som stilmessig
skiller seg litt fra Alford`s andre marsjer, og er tilegnet "Royal Marine
Ploymoth Divisjon". Marsjen ble før-

ste gang fremført
i juni 1937.
Army of the
Nile.
Denne heroisk
klingende marsjen ble komponert tidlig i 1941
etter at general
Wavell hadde seiKennet J. Alford
ret i store slag
mot tyskerne i
Egypt og Libya
samme år.
Regimentets
kjenningssignal
forekommer i
triodelen. Som
alle Alford`s
marsjer er også denne et gjennomført
musikalsk mesterverk.

Tid for å fornye Vredens Gnag

Færestrand blir 85 år 17. mai. Han skal
feire med ope hus i grendehuset i
Vågsvåg laurdag 19. mai klokka 18.00.

Dersom du framleis vil ha dette bladet
som kjem ut 8-10 gonger i året, så må
du betale 120 kroner. Har du ikkje fått
giro så kontakt Eli: 90773013 refvik13@hotmail.com.

Jubilerer med ope hus

Mangeårig medlem i Torskangerpoll
Musikklag, Audun Stranden
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