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Skrevet av Rannveig Grøm Sæle
mandag 06. april 2015 15:35 - Sist oppdatert mandag 24. august 2015 06:48

Tromsø brass har hatt sin første øving i sesongen 2015/2016, og den ble tradisjonen tro
avholdt på Stakkevollan skole hvor vi har vårt øvingslokale.

Det var mange kjente fjes, men også mange nye, på vår første øving. Dirigenten har vært på
den inspirerende "dirigent-veka", og mange av korpsets medlemmer har vært på orkester- og
sommerkurs i løpet av ferien. Ambisen var langt fra dårlig, og folk var glade for å møtes igjen.
Dette ser lovende ut med tanke på høsten, og vi ser frem til høstens prosjekter.

Korpset har følgende aktiviteter fremover som er verdt å merke seg både for
medlemmene og for andre interesserte:

- Spilling under Arctic Trombone Festival 11. september kl. 20.00 i Tromsø Domkirke.
Festivalen har store navn på plakaten, og i år skal korpset akkompagnere de verdenskjente
trombonesolistene Charles Vernon og Zoltan Kiss. Denne konserten deler vi med Nordnorsk
opera og symfoniorkester, som skal urfremføre et verk skrevet av Torstein Aagaard Nilsen for
basstrombone og kammerorkester. Komponisten vil også være tilstede under konserten!

- Korpset deltar på Nordnorsk mesterskap i Tromsø 31. oktober, og vi bruker deler av det
samme programmet når vi helga etter (lørdag 7. november) drar til
Siddis brass i Stavanger.
Sistnevnte er en underholdningskonkurranse hvor de ivrigste brassbandene i Norge deltar. Vi
gleder oss til dette!

Tradisjonen tro ønsker vi gjerne flere kornetter velkommen inn i korpset, og det samme
gjelder baryton og slagverk!
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Dersom du er interessert i å begynne hos oss, send en epost til :
tromsobrass@gmail.com

Velkommen til oss - og velkommen til sesong 2015/2016, alle medlemmer!
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