Bruksanvisning
 høst 2014 og vår 2015

Bruksanvisning høst 2014 og vår 2015
I

Velkommen til Grenland Brass og Velkommen til oss!
Grenland Brass ble stiftet i 1989 og er i år 25 år. Dette skal feires og markeres med jubileumskonsert og
tilhørende jubileumsfest – 8. november.
Medlemmene våre har i hovedsak bosted i Telemark og Vestfold, fra Kragerø i sør til Holmestrand i Nord.
Øvelseslokale med tilhørende lager, notearkiv etc. er på Vestsiden oppvekstsenter på Vessia i Porsgrunn.
Ukentlig øvelse er tirsdager fra kl. 1845 – 2145.
I dette heftet håper vi å kunne gi deg som musikant tilstrekkelig informasjon til «å virke» i Grenland Brass. Tips
og innspill til «bruksansvisningen» tar vi mer enn gjerne imot – ta kontakt!
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1. Om Grenland Brass
Grenland Brass ble etablert i 1989 og har sitt faste øvingslokale på Vestsiden skole i Porsgrunn. Her deler vi
lokale og utstyr sammen med Vestsidens Musikkorps. I tillegg til øvingslokalet – “Blackboxen” har vi
konsertscene for huskonserter vegg i vegg og rikelig med lagringsplass for våre eiendeler. Fra sommeren 2012
har Arild Ovrum vært fast dirigent for Grenland Brass.
Fra sommeren 2013 har Grenland Brass fått hjelp av NMF og prosjektet «Bli bedre – få det bedre». Vi har fått
masse hjelp med arbeidet i korpset – i hovedsak gjennom styret. I denne «bruksanvisningen finner du bl.a.
«Målsetninger» med delmål, dette er trigget av NMF ved våre veiledere Gry og Åge Jan. Dette dokumentet, som
vi har vedtatt på årsmøte for 2013 er et viktig dokument for alle i Grenland Brass, og ikke minst styret som har
hovedansvaret for å følge dette opp.
Grenland Brass sine aktiviteter gjennom året er relativt mange, men kan sikkert bli flere og/eller mer
konsentrerte. Nevner her noen av disse og fullstendig terminliste for høst 2014 og vår 2015 følger som vedlegg:
 Ukentlig øvelse tirsdager kl. 1845-2145
 Seminarer, gjerne 2 til 3 pr høst- og vårsesong
 Konsert sammen med skolekorps
 Deltakelse på korpstreff i oktober – i Ælvespeilet Porsgrunn
 2 julekonserter på lille Juleaften(kl. 1930 og 2230)
 NM for Brass Band i Bergen, i 2015 er det 6. og 7. februar
 Konsert sammen med skolekorps
 Arrangør og deltaker Grenland International Brass Festival. I 2015 er det 24. – 26. april.
 Barnas Dag Porsgrunn – konsert i Paviljongen eller annet egnet sted.
 Sommeravslutningsfest
Grenland Brass er eier og arrangør av Grenland International Brass Festival, i 2015 finner denne sted 24. – 26.
april. Medlemmene sitter sentralt i realiseringen av festivalen. Med pliktnummer, selvvalgt program og
kirkekonserter har festivalen vår blitt svært attraktiv, nasjonalt og internasjonalt. Fra og med årets festival skal
alle divisjoner spille i fantastiske Skien kirke.

2. Øvelsen
Øvelsen:








Vestsiden Oppvekstsenter Black Box
Kl. 1845 – 2145 (har øvingslokalet fra kl. 1830)
Pause ca. kl. 2015 – 15 min, kaffe og kake (kakeliste)
Eventuelt fravær meldes pr SMS til dirigent og gruppeleder
Rigging til øvelse fra kl 1830 – alle deltar(se tegning under). Mengde slagverk vurderes!
Rydding etter øvelse – alle deltar
For effektive og gode øvelser er det viktig at «småpratgeneratoren» slåes av hos den enkelte

Gruppeleder avtales i den enkelte gruppe og med dirigent. Typiske oppgaver for gruppeleder er:





Oversikt gruppas besetning til en hver tid
Stemmefordeling ift. gjeldene repertoar-sammen med dirigent
Pådriver til gruppeprøver - den enkelte gruppe står for dette
Bistå gruppas medlemmer ifm. vikarer
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Pauser:
 Aktiviteten vår er kanskje den enkeltes viktigste sosiale arena utenom hjem og jobb. Viktig at vi
alle føler seg hjemme - ta kontakt og vær åpen for kontakt
 Kakeliste er organisert utenfor denne bruksanvisningen. Den som har ansvar for kake ordner
også med kaffe - traktere settes klar før øvelsen. Gi også beskjed til neste på lista.
 Mat ifm. seminarer – Grenland Brass ved styret ordner dette - vi ser på dette som en samlende
aktivitet i seminaret
 For tirsdagsøvelser er det satt 15 min pauser – overhold dette. Vi trenger øvingstiden!

Som medlem og musikant vet vi at du ønsker å delta på alt sammen og med god planlegging lar det seg
gjøre. Skulle det likevel oppstå en situasjon at du ikke kan stille så skal den enkelte tidligst mulig varsle
gruppeleder og da selv skaffe vikar. Gruppeledere og principal har en rekke navn tilgjengelig som kan
gå inn som vikar. Vikarer må også delta på øvelser, helst da sammen med den de skal vikariere for.

3. Besetning - dirigent og medlemmer og kontaktinfo
Vi har pr 18. august noen huller i besetningen, det mest kritiske er på kornett og på slagverk. Her må vi
alle jobbe fremover – bruk dine kontakter.
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Instrument
Althorn
Althorn
Althorn
Baritone/Tenorhorn
Bass-trombone
B-kornett
B-kornett
B-kornett
B-kornett
B-kornett
B-kornett
Dirigent
Ess-kornett
Ess-tuba/Ess-bass
Euphonium/Baryton
Euphonium/Baryton
Flygelhorn
Leder
Slagverk/Percussion
Trombone
Trombone
Tuba
Tuba

Fornavn
Mette Skarre
Sissel Iren
Gunhild Anette
Arnhild
Erik Krum
Stein Trygve
Mindaugas
Leif Harald
Sander Prante
Annette
Roger
Arild
Knut
Per Arne
siw-christine
Svein Viggo
Ole Geir
Jan Petter
Frode
Kristin
Tormod
Henrik Skarre
Jostein S.

Etternavn
Abragamsen
Langelo Myrvang
Hestvik
Ovrum
Hansen
Briskeby
Kliucinskas
Njølstad
Waale
Sjursen
Engmann
Ovrum
Skaaluren
Sæther
kaggerud
Aanesen
Pedersen
Hestvik
Myrvang
Maute
Lier
Abrahamsen
Pedersen

Gateadr
Post nr Poststed
Kragerøvn. 50
3770 KRAGERØ
Langeduken 14a
3731 SKIEN
Anders Baars Veg 31
3737 SKIEN
Thora Holmsgt 18
3188 HORTEN
Ringveien 28
3965 HERRE
Luna Ring 32
3942 PORSGRUNN
Tingvollveien 18
3712 SKIEN
Mikkel Blikksgate 25
3714 SKIEN
Rørvikveien 2A
3770 KRAGERØ
Kongerødveien 40b
3737 SKIEN
Romsveien 34, H0101 3114 TØNSBERG
Thora Holms gt. 18
3188 HORTEN
Grønlivegen 20A
3922 PORSGRUNN
Smieveien 9
3189 HORTEN
Kometveien 4
3942 PORSGRUNN
N. Kongerød 46
3737 SKIEN
Edv. Griegsv. 17
3933 PORSGRUNN
Anders Baars Veg 31
3737 SKIEN
Langduken 14 A
3731 SKIEN
Ekebergveien 66
3080 HOLMESTRAND
Øvre Langgt.25 F
3110 TØNSBERG
Kragerøvn. 50
3770 KRAGERØ
Haugsjå
3855 TREUNGEN

Tlf nr
Mail adr
Medl Nr
48120497 mette.s.abrahamsen@gmail.com
349254
91820730 sirmyrva@online.no
598526
99041966 gunhildae@hotmail.com
686769
92844241 arnhild.ovrum@gmail.com
754831
90169380 erik@krum.no
530026
94860568 stbriskeby@gmail.com
709245
96852917 muncius888@gmail.com
733485
90853195 lehanjo@online.no
688588
91791791 tineprante@hotmail.com
739344
46841122 annette.sjursen@gmail.com
754816
91718270
92838207 arild.ovrum@hotmail.com
745726
95966207 knut@skaaluren.com
677249
48022755 pasather22@gmail.com
756543
47663777 siw.christine.kaggerud@ineos.com 770617
97530816 svein.viggo.aanesen@gmail.com
755313
90059091 ole.geir.pedersen@sf-nett.no
598527
97078003 jan.petter.hestvik@gmail.com
685763
46479903 f-myrvang@online.no
603095
45487913 trombonekristin@gmail.com
776828
97680114 to-lie@online.no
598875
47245806 henabr@live.co.uk
770604
47266416 jostein33@gmail.com
625315

4. Styret, tillitsverv og komiteer
Leder og styrets medlemmer velges av årsmøte som finner sted i månedskiftet februar-mars. Styret
konstituerer seg på første styremøte etter årsmøte. Materialforvalter, noteforvalter og revisor velges
også av årsmøtet. Lista under viser hvem som bekler de ulike rollene.
Styret
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jan Petter Hestvik
Stein Trygve Briskeby
Ole Geir Pedersen
Tormod Lier
Annette Sjursen

Varamedlem:
Varamedlem:

Svein Viggo Aanesen
Anne Ragnhild Stensrud (sluttet)

Noteforvaltere:
Materialforvaltere:
Revisorer:

Erik Krum Hansen, Stein Trygve Briskeby
Frode Myrvang, Jan Petter Hestvik
Erik Krum Hansen, Morten Kvaleid

Musikkutvalg
Dette består av følgende:





Dirigent
Principal
Mørk messing ved Svein Viggo
Noteforvalter ved Erik
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 Slagverk ved Frode
Bruk musikkutvalget til å komme med musikkforslag, tilbakemeldinger på repertoar etc.
Sosialkomite består normalt av en representant fra styret og 2 andre. Dette velges ikke av årsmøtet og
det enes gjerne om dette på en øvelse.

5. Terminliste og aktiviteter
Gjennom året har Grenland Brass en del faste arrangementer de tar del i. I løpet av sesongen vet vi det
kommer forespørsler om spilling og vi strekker oss langt for å møte disse. Terminlista for høst 2014 og
vår 2015 ligger som vedlegg til denne bruksanvisningen. Se gjennom denne og oppdater din private
kalender.
Terminlista ligger til en hver tid oppdatert på våre hjemmesider (www.grenlandbrass.no).
Følgende fargekoder er benyttet i terminlista(gjør seg best på fargeutskrift ;-):

6. Økonomi – inntekter, dugnad etc(Herunder GIBF).
Grenland Brass har en sunn økonomi, men noe preget av at vi ikke har full besetning ved at det er
færre til å bidra. Medlems-kontingent er en av mange viktige inntektskilder for korpset vårt, for tiden
er den kr. 600,- pr halvår. Videre er det inntekter fra spillejobber, dugnadsarbeid(inkl GIBF),
kommunale tilskudd, bingotilskudd, MVA refusjon mm.
Grenland International Brass Festival(GIBF) – er vår egen festival der det ligger et vesentlig potensiale
til inntekt. Kalenderårene 2011, 2012 og 2013 har det blitt utbetalt kr. 125500,- i godtgjørelse til
ressurser for å realisere festivalen. For 2015 vil Grenland Brass sine medlemmer selv gjøre dette
arbeidet og muligheten for en vesentlig økning i dugnadsinntekter ligger der, arbeidet med
organisering av dette pågår. Likeledes er det gjort en del arbeid ift. 2015 utgaven av festivalen.
Som vedlegg til dette dokumentet finner du noen sider som forteller en del om festivalen og hvordan
styret i Grenland Brass tenker at den kan organiseres ift. Planlegging og gjennomføring. Gjengir
organisasjonskartet her.
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7. Målsettinger Grenland Brass 2014-2018
På årsmøte i mars 2014 ble følgende målsettinger vedtatt:

Målsettinger Grenland Brass 2014-2018
Korpset har i plenumsmøte satt seg som mål for 2018:
Grenland Brass skal øke kvaliteten på det musikalske nivået og å ha en stabil egen
besetning gjennom hele korpsåret
Som middel til å nå dette vil NM bli brukt som en av måleparameterene. Synlighet og
stolthet vil være viktige faktorer for at GB skal lykkes i sine mål.
Delmål på veien til 2018
Vår 2014
Få oversikt over skolekorpsene sine aktiviteter
Høst 2014 Jubileumskonsert
Etablere kontakt med skolekorpsene
Få flere faste medlemmer
Vår 2015
NM: Plassering på øverste halvdel av 4.div
Høst 2015 Ha ønskelig besetning
Vår 2016
NM opprykk til 3. Div
Høst 2016 En tyngre konsertoppsetning i Ælvespeilet
Stabil besetning
Vår 2017
NM: Stabil plassering i 3.div
Høst 2017 Tung konsertoppsetning i Ælvespeilet
Vår 2018
NM: Opprykk til 2.div med egen stabil besetning
Noen av virkemidlene som vil bli benyttet:
 Oppretting av grupper som spiller for hverandre på huskonserter.
 Synlighet på konsertene til skolekorpsene
 Synlighet på GIBF, alternativt endre spilletidspunkt for GB
 Invitere til samarbeid med skolekorpsene
 Bygge på musikalske teknikker som øker de musikalske ferdighetene til bandet
 Være synlige i nærmiljø
 Profileringsantrekk
GB ønsker å videreføre de faste konsertene
 Korpstreff(i regi av VMK)
 Julekonserter lille juleaften
 NM
 Grenland Internasjonale Brass Festival
 Barnas dag konsert
 Minimum 2 konserter pr år sammen med skolekorps
Styret vil lage mer detaljerte delmål fremover som knyttes tett opp mot
handlingplan/aktivitetsplan. Det vil jevnlig bli evaluering av prosessen.
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Planen er viktig for utviklingen av og i korpset og årsmøtet vil være en naturlig arena ifm. oppdatering
av planer og ikke minst evaluering av det som er gjort.

8. Noter
Grenland Brass har et notearkiv bestående av ca. 700 titler. Arkivet er plassert i låste arkivskap på
mesanin-etasjen i øvingslokalet vårt. Originaler bruker vi kun for gjennomspilling ifm. valg av musikk
etc. Skal et stykke benyttes lages det kopier som plasseres i «notekassa». Unntak av dette er
temahefter som jul, «ompa» etc. – her benyttes stort sett originaler.
Det er noteforvalterne som ordner alt rundt dette. Nøkler til arkivet har de 2 noteforvalterne, dirigent
og leder. Vi har for tiden tilgjengelig en kopimaskin som gjør det raskt og enkelt å kopiere opp
nødvendige arbeidskopier. På sikt vil det bli aktuelt å sende noter, enten som vedlegg til mail eller at
den enkelte logger seg på for eksempel «Dropbox».
Hvis ikke annet er opplyst så kastes arbeidskopier av den enkelte når repertoaret skiftes. «Brukte»
noter med den enkeltes notater på har liten gjenbruksverdi.
Til oppvarming og generelle øvelser bruker vi «The Brassband Method» og «Hymneheftene»(de røde).
Lån av originaler – spørsmål om lån av originaler til gjennomspilling kommer med jevne mellomrom.
Dette gjøres da gjennom noteforvalterne som har egne skjema til dette.

9. Instrumenter
Grenland Brass eier et stort antall instrumenter, alt fra melodisk- og rytmisk slagverk, og det meste av
mørk og lys messing. I tillegg til dette et det et stort antall av muter, «køller» etc.
Mange av musikantene våre har egne instrumenter og bruker disse. Imidlertid er det slik at de er
forsikret gjennom Grenland Brass, for eksempel ved skade på instrument, se kapittel vedr. forsikring.
Den enkelte sørger for det løpende vedlikeholdet på instrumentene – for eksempel vask, smøring av
ventiler. Er det større ting tas dette opp med materialforvaltere. Grenland Brass har noe verktøy som
kan benyttes av medlemmene.

10.

Bli bedre – få det bedre

Grenland Brass har fra mai 2013 vært en del av «Bli bedre – få det bedre» prosjektet i regi av NMF. I
praksis vil det si at vi følges tett opp over 2 år av 2 veiledere. Disse jobber tett mot styret og har også
noen allmøter, men det er korpset selv gjennom valgt styre og medlemmer som skal gjøre jobben.
Derfor vil ikke disse være veldig synlige mot musikantene. Våre 2 veiledere er:



Gry Tunby
Åge Jan Barlund
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De har begge lang fartstid innen korpsverdenen, både innen organisering og som musikanter, og har
gitt GB verdifulle innspill og bidratt veldig positivt den tiden de har vært engasjert. De vil følge oss
gjennom høst 2014 og vår 2015.
Les mer om prosjektet på våre hjemmesider eller på spilleglede.no.

11.

Vedtekter

Grenland Brass sine vedtekter er basert på NMF sine mønstervedtekter, disse finner du på våre
hjemmesider «grenlandbrass.no»

12.

Kontakt med skolekorps

Det er viktig for Grenland Brass å ha tett kontakt med de forskjellige skolekorpsene i området vårt. Når
en ser på medlemmene i GB i dag og også tilbake 5-10 år så har medlemmene tilhold fra Kragerø i syd
til Holmestrand i nord. Så langt så er det alikevel skolekorpsene i Grenland – Bamble, Porsgrunn og
Skien vi har pleid kontakten med. Det er fra å representere på konserter og/eller gi en gave ifm.
jubileer til å ha konserter sammen.
Vi har i dag og vi har hatt i mange år, musikanter under 18 år og det skal vi fortsette med. Mange har
kommet gjennom «GUBB»(Grenland Ungdoms Brass Band-som vi «pauset» for 2 år siden), men det
har også kommet utenom dette.
Styret i GB koordinerer arbeidet med skolekorpsene, men det er gjennom musikantene den viktigste
kontakten finner sted. Mange av oss vil gjennom året stille på et oppdrag i denne kategorien og vi skal i
høst – 2. november spille konsert med Porsgrunn Pike- og Guttekorps. Er det et skolekorps du kjenner
godt og kanskje også ønsker å være kontaktperson mot – si ifra!

13.

Bli med i Grenland Brass

Du som musikant er den viktigste ambassadør for å få nye musikanter til korpset vårt, både ved at du
er med i GB og at du har venner og kjente som også spiller. Utover dette kan vi alle gjøre litt ekstra for
å komme i kontakt med nye interesserte. Under er en enkel «plakat» som du kan henge opp på
arbeidsplassen din, i borettslaget etc.
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14.

Forsikring

Gjennom din medlemskontingent er du og vi sammen forsikret, forsikringen gjelder følgende:






Verdisakforsikring(instrument, noter, uniform)
Ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet, behandlingsutgifter ved ulykke eller tannskade)
Reiseforsikring (personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport)
Kollektiv ansvarsforsikring for korpset
Lagerforsikring (instrumenter, uniformer, noter og annet korpsutstyr)
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Uansett hva det gjelder så skal aktuelle saker meldes til styret ved leder og videre aksjoner avtales.

15.

Vedlegg

Følgende er vedlagt bruksanvisningen(kun vedlagt papirkopier – ta kontakt hvis du trenger noe):
 Terminliste høst 2014 -1 side
 Terminliste vår 2015 – 1 side
 Presentasjon av Grenland International Brass Festival - 11 sider
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