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TROMSØ BRASS ER I GANG MED NM-OPPKJØRING!

Nordnorsk mesterskap for korps er gjennomført, og Tromsø Brass havnet på en solid og
meget hyggelig 1. plass i denne konkuransen. Dette er først og fremst en dag hvor vi
ønsker å gi gode musikkopplevelser til publikum, og vi hadde valgt ut et repertoar av
spennende musikk som man kjenner igjen fra filmer som "Kill Bill" , "Gladiatoren" ,
"Rocky" osv. Det var en fornøyelse for bandet å delta i konkurransen, og vi håper
publikum hadde det like kjekt som vi hadde!

Korpset er nå i gang med oppkjøring frem mot Norgesmesterskapet for brassband som
arrangeres i februar 2015. Vi kom på en fin 2. plass i kvalifiseringen til 1. divisjon, og
dette vil si at korpset deltar i 2. divisjon. Det er spennende å være kommet i gang med
forberedelsene frem mot det som for mange i korpset er årets store musikalske
høydepunkt. Til NM 2015 har Tromsø Brass valgt å spille "Abstractions" av Torstein
Aagaard Nilsen. Vi har gjestedirigent for anledningen, og vi gleder oss til første
seminarhelg med Bjørn Breistein 28. - 20. november.

Korpset har stadig ønsker om flere dyktige medlemmer, og særlig på kornettrekka er vi
på utkikk etter flere som vil spille sammen med oss. De øvrige rekkene i bandet er for
tiden dekt, men dersom du er interessert i å begynne hos oss selv om du ikke spiller
kornett, må du likevel gjerne ta kontakt. Det er stadig behov for vikarer i bandet, og da er
det fint å vite om interesserte folk!

Ønsker du kontakt med korpsets styre, sender du en mail til: tromsobrass@gmail.com

Tromsø Brass finnes også på facebook! "Lik" oss gjerne og få siste nytt fra vår korpshverdag!
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