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HUK på tur

til Spania igjen –
deilig med spilling ute
i sol og varme
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Bengt Furnes
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Dirigent for Hamar Ungdomskorps
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Musikalsk leder
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LEDEREN HAR ORDET

Rødjakkene er her og sommeren er i anmarsj
Mai måned er fylt med aktiviteter for alle
korps og medlemmer. Vi øver intenst til
marsjering i gatene og vi forbereder oss
på sommer. Noen forbereder også sommeravslutninger. Og Jente- og Guttekorpset
gjør seg klar til tur.
17. mai er alltid et høydepunkt med flaggparaden om morgenen, ivrige duskebærere
og musikk i gatene i alle tog fra korpsene
våre. Og noe av det aller hyggeligste vi gjør
samme hele året, er kanskje felles frokost
etter flaggparaden. Noen skal hedres, noen
er avgangselever og vi deler opplevelser
med både æresmedlemmer og andre venner
denne helt spesielle morgenen. Jeg gleder
meg til å dele disse superfine øyeblikkene
sammen med dere.
Etter sommeren skal vi igjen samles. Og vi
skal også ønske nye medlemmer velkommen.
Vi skal nå sammen med kulturskolen jobbe
med rekruttering i tillegg til egne oppgaver
for dette arbeidet. Nytt i år vil være at vi
arbeider med rekruttering fra litt høyere
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klassetrinn direkte på instrument til korpsene med oppstart fra høsten av. Arbeidet
med å rekruttere de yngste vil fortsette
fra høsten av, og med oppstart av notekurs
etter jul. Det blir altså en liten forskyvning
for å samordne oss både med kulturskolen
og Vang. Arbeidet skal utover egen innsats,
styrkes med hjelp fra kulturskolen, annonsering i sosiale medier og annonsering i avis.
I mai og frem til sommeren vil vi også være
synlig og aktive i bymiljøet med loddsalg,
janitsjarskolens dag og ved loppemarkedarrangementene i Strandgata i Hamar.
Vi benytter anledningen til å arbeide med
rekruttering også her.
Vi håper alt dette samlet vil bidra til god
oppmerksomhet og vekst.
Ha en riktig fin vårtid og en god sommer
som snart står for tur.

Beste hilsen Per Cato Risberg
leder i HJSK
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Rekruttering av

nye elever
høsten 2018

Husk at dere som korpsforeldre og korpsere er våre viktigste
rekrutteringsambassadører. Vet du om noen som kanskje kunne
tenke seg å spille i korps – ta dem med på en torsdag.
4. – 8. trinn

2. og 3. trinn

Hele året tar vi imot nye elever i skoletrinnene 4. til 8. trinn. De fleste begynner
direkte på instrumentopplæring, også de
som ikke har noen kunnskaper fra før.
Om du allerede spiller et instrument, eller
har vært med i korps tidligere, er du hjertelig velkommen til oppstart direkte i et av
korpsene våre.

I løpet av høsten deles det ut informasjon
på barneskolene i Hamar. Da tar vi imot
påmeldinger fra nye elever, med oppstart
etter jul. Elevene samles da i grupper hvor
de synger, leker med musikk, prøver ut
rytmeinstrumenter og spiller på blokkfløyte.
Tildeling av instrumenter skjer før sommerferien, og oppstart med undervisning på
instrumentet starter fra høsten.

Kontakt: E-post: post@janitsjarskolen.no | Telefon: 402 22 018
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HJGK til Krakow
Så er det endelig snart tur igjen! Mandag 25. mai setter HJGK
seg på flyet som skal ta oss til Krakow i Polen.
Det er første gang vi reiser dit på korpstur,
men med en dirigent med polsk far og med
Escape som turoperatør, er vi trygge på at
dette skal bli en fin opplevelse for oss alle.
Vi skal bo på et hotell i nærheten av den
jødiske bydelen, og vi ser fram til spennende
dager med byvandring, besøk i Saltgruvene,
morsomme spilleoppdrag, shopping, flyplasskiling i magen, sene kvelder og mye tid
å være sammen på. Rett og slett alt det som
gjør at det er så fint å være på korpstur.
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Det ligger et stort arbeid i det å få stand en
korpstur. Det skal selges lodd, kort, bøker,
kaker, kalendere. Vi har spart og jobbet, og
det er godt å kjenne på gleden over at nå
nærmer turen seg. Nå gjenstår det bare å øve
inn fin musikk så vi kan vise oss fra vår beste
side i Polen.
Vi sender reisebrev fra Krakow som kommer
i neste medlemsblad!
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Spilling i byen
I MAI OG JUNI
Mai og juni er høysesong for korpsene i Hamar Janitsjarskole.
Nytt i år er at den tradisjonelle lørdagsspillingen i byen (med loddsalg)
flyttes til loppemarkedssøndager i Strandgata. Da er byen full av folk,
og vi håper å glede mange med musikk disse to søndagene.
Vi ønsker alle venner av Hamar Janitsjarskole hjertelig velkomne
til arrangementene i mai og juni.
Søndag 13. mai – spilling under loppemarkedet i Strandgata
Kl. 12 – 14: HUK marsjerer og spiller stående konserter under loppemarkedet
i Strandgata. Loddsalg.
Janitsjarskolen har stand hvor barn kan prøvespille instrumenter
og få informasjon om det å spille i korps
17. mai:
Kl. 07.45:
Kl. 08.00:
Kl. 10.00:
Kl. 11.00:
Kl. 12.15:

Innmarsj til Stortorget og korps- og speiderparade.
Juniorkorpset, HJGK og HUK deltar.
Tradisjonell 17. maifrokost i Hamar Kulturhus, Passasjen.
Småbarnstorget. Juniorkorpset går først i toget. HJGK og HUK spiller
på oppsatte plasser langs ruta.
Skoletoget. HJGK og HUK spiller.
HUK spiller ved Prestrudsenteret.

Søndag 10. juni – spilling under loppemarkedet i Strandgata
Kl. 13.30: Aspiranter, Juniorkorpset og HJGK har konsert (trolig i Strandgateparken).
Loddsalg. Salg av kaffe, kaker og saft.
Janitsjarskolen har stand hvor barn kan prøvespille instrumenter
og få informasjon om det å spille i korps.
Torsdag 14. juni – Janitsjarskolens dag
Kl. 18.00: Juniorkorpset, HJGK og HUK marsjerer inn på Stortorget og holder konsert.
Arrangementet flyttes inn i Passasjen på Kulturhuset i tilfelle dårlig vær.
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NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen. Gruppen jobber innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling,
salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Vi har hovedkontor på Hamar, salgskontor i Elverum,
Gjøvik og Lillestrøm. Gruppen har ca. 75 ansatte, sunn økonomi og en omsetning på ca. 300 mill. kroner i 2018.

SE VÅRE BOLIGER PÅ NORDBOLIG.NO
Vi har et rikt utvalg i moderne og tradisjonelle eneboliger, tomannsboliger og
leiligheter.
Gå inn på www.nordbolig.no og finn din boligdrøm, eller ring på tlf. 40 00 28 90.
www.facebook.com/nordbolig // Instagram: @nordbolig
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Blåserne
i Hamar domkirke
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HUK på tur
Klokka slår 06:30, og nederst i Kirkebakken har det samlet seg
en gjeng med trøtte HUK-ere. Det ble en litt utradisjonell start på turen,
for alle hadde faktisk møtt opp til riktig tid!
Så ikke lenger etter kjørte bussen strake veien
til Gardermoen. Stemningen var på topp, i
hvert fall bakerst i bussen der høyttaleren
spilte slager etter slager. Det tok ikke lange
stunden før første gjenstand ble savnet. Det
var dessverre en lommebok som en anonym
fløytist hadde lagt igjen på bussen. Ellers
på flyplassen gikk alt greit for seg, og man
HJSK – medlemsblad, mai 2018

fikk kjøpt det man ønsket av mat og drikke.
På flyet måtte det litt logistikk til, for det er
ikke lett sitte med andre enn bestevennen på
flyet. Undertegnede derimot klarte seg fint på
sine respektive plasser. På flyplassen i Spania
var det forferdelse da spesialbagasjen kom
dundrende sammen med koffertene! Utrolig
nok hadde de klart seg uten en skramme, og
side 11

vi kom oss av gårde til hotellet. Ved ankomst
var mange overrasket over kvaliteten på
bostedet vårt for de neste dagene. Flere av
HUK-erne var ikke snare med å kaste bagasjen inn på rommet og slenge seg ut på en
solseng. Vi fant også ut at hotellet allerede
var fylt med veltrente fotballgutter fra Viking,
som under middagen forsynte seg godt, så
sultne HUK-ere ble stående i kø. Etter middagen var det samlinger på diverse rom, og
folk utforska supermarkedene i nærheten. For
en del overtrøtte HUK-ere ble denne kvelden
ganske sent avsluttet.
På kalenderen stod det palmesøndag, og
slik som ved alle andre HUK-turer var det
møteplikt ved frokost mellom 08:00 og 8:30.
Ikke lenge etterpå satt hele korpset i bussen
på vei opp til Solgården. Der skulle vi spille
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under gudstjenesten og den påfølgende kirkekaffen. Da vi gikk ut av bussen ble i hvert fall
Kamilla skuffet av kulden. Heldigvis ble det
varmere da sola valgte å dukke opp i løpet
av gudstjenesten. Begge konsertene ble
godt mottatt av de norske pensjonistene (og
senere har det vist seg at vi hadde en celeber
gjest i form av Rein Alexander). Vi fikk servert
kake, brus og kaffe før vi satte nesen tilbake
til hotellet for å ligge på solsenger og bade
i det iskalde bassenget. Denne dagen skulle
HUK-erne ordne lunsj selv. Noen tok den
litt mer klassiske varianten med McDonalds,
mens andre fant restauranter langs stranden.
Middagen var igjen klokka 19, og utover
kvelden var det samling på diverse rom.
Bordspillene i baren ble også flittig brukt.
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Etter frokost tredje dagen var det så vidt litt
fritid. Som de nordmennene vi er, kastet vi
ikke bort tiden på å være inne, man skulle ut
i sola og steke seg. 11:15 var det oppstilling utenfor inngangen for å tusle opp til Den
norske klubben. Turen var varm, og det føltes
ut som oppoverbakken aldri slutta. Vi kom
da endelig frem, og utsikten fra takterrassen
var nydelig, selv om notene truet med å fly
av gårde. Det var allikevel en god gjeng som
møtte opp for å høre oss spille, og de så ut
til å kose seg med gode gamle slagere som
«Gammel jegermarsj». Etter konserten tuslet
vi ned og kjøpte oss nysmurte smørbrød. Til
vår store glede serverte de gratis vafler, og
noen forsynte seg et par tre ganger. Mette
og fornøyde tuslet vi ned til hotellet igjen,
og vi hadde fritid før neste oppdrag. Vikingguttene hadde forlatt hotellet, så da ble de
HJSK – medlemsblad, mai 2018

fleste solsengene til hotellet okkupert av oss,
med unntak av et par pensjonister som ikke
delte vår musikksmak. Så var det oppmøte
igjen kl 16:45 i marsjoppstilling. Vår kjære
dirigent hadde da blitt tildelt en interessant kapteinslue, som han matchet med et
par godt opptrukne bukser. Til noens glede
og andres sorg ble denne igjen på hotellet
da vi tok årets første marsjtrening ned til
strandpromenaden for å spille konsert. Også
her var det så mange nordmenn at Morten
valgte å ta småpraten på norsk. Gleden var
stor hos de gamle pensjonistene da vi kjørte
på med «Gammel jegermarsj», og det ryktes
at et par av de til og med var på gråten. Så
gikk marsjen tilbake til hotellet, der det snart
var tid for middag. En del som var litt lei av
middagen på hotellet, valgte å ta turen ned
til strandpromenaden igjen for å ta middagen
side 13

der. Utover kvelden var det igjen aktiviteter på diverse rom, og samling i baren med
diverse spill.
Etter frokosten var fortært fjerde dagen,
og lommeboka plassert godt i veska, satte
vi oss inn i bussen for å tilbringe formiddagen i Benidorm. Dagen ble brukt til diverse
aktiviteter. Noen testet IQ-en i et såkalt
«escape-room», mens andre heller trimmet
lommeboka. Shoppingmulighetene var ikke så
store, så mange valgte å benytte den flotte
stranden. For ikke å nevne de mange kaféene
og restaurantene som var å finne. Bussen dro
tilbake kl. 15, og det tok ikke lang tid før
bassenget igjen var omringet av HUK-erne.
Her lå de fleste i hvil og hvil fram til solen
forsvant og det var tid for avslutningsmiddag
side 14

på tapasrestauranten «Paulinos». Konseptet
med restauranten tok det en liten stund før
alle skjønte, men maten gikk da ned. I løpet
av måltidet spredte det seg blant noen frustrasjon på grunn av en liten lek, den såkalte
«Hatteleken». Noen tok poenget ganske, andre
forlot restauranten med et stort spørsmåltegn (Kamilla;). De som var myndige benyttet
muligheten til å fylle på kvoten før hjemreise.
Resten av kvelden var det pakking og sosialt
samvær, i tillegg til at man håpet på å ikke ha
overvekt.
Etter frokost siste dagen var det hastepakking
før oppmøte i resepsjonen. Kofferter ble veid
før avreise, og noen (muligens de to undertegnede?) måtte reddes av andre som hadde
god plass i kofferten. Det var god stemning
www.janitsjarskolen.no

i bussen mot flyplassen, sett bort ifra hatteleken som flertallet hadde forstått, men ikke
tillitsvalgt. Noen snakket om mistillitsforslag,
men rett før flyplassen gikk det opp et lys, og
tillitsvalgt ble heldigvis ikke fratatt vervet. Det
var litt ventetid for å sjekke inn den siste spesialbagasjen, men alt ble sendt trygt av gårde.
Instrumenteierne var fornøyde med behandlingen til de spanske flyplass-ansatte (de fikk
«knuselig»-klistremerke). Pengene fløy på taxfreen for enkelte, i tillegg til Starbucks som
så klart ble besøkt av de norske turistene.
Det var ikke så mye dødtid før boarding. Ble
som på tilbakeveien, bytte av plasser. Etter
en rolig flytur landet vi tilbake i Norge, man
måtte så klart benytte seg av tax-freen her
også. All bagasjen var like hel, til alles store
overraskelse. Bussen hjem til Hamar hadde
HJSK – medlemsblad, mai 2018

ikke like høy stemning som bussen til flyplassen i Spania, men tillitsvalgt jobbet hardt for
at ingen skulle sovne før vi var på Hamar.
Ved ankomst ble vi møtt av foreldre som
gledet seg til å få hjem ungen sin, og høre
alle historiene fra turen.
Vi ønsker å avslutte med å takke alle for en
super tur! Vi takker foreldrene, og vi takker
styret som ordnet en flott tur til Spania. Og vi
må ikke glemme vår kjære Morten, som ledet
oss trygt gjennom hver en konsert, i tillegg til
i de spanske gatene som tamburmajor. Da har
vi bare et spørsmål: hvem har hatten???;)
En hilsen i dur fra Kamilla og Lars Kristian
side 15
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Medlemmene i HJSK
Aspirantene

er godt i gang på instrumenter. Alle aspiranter
rykker opp i juniorkorpset fra høsten.
Sigurd Hallem Andersen
Frida Røhnebæk Taivalsaari
Viktor Stengel
Josephine Hallfrid Stormoen
Levi Austdal
Ragnhild Nordhagen Holtet
Elida Nordlund
Julius Nordstad
Ayesha Nasih

Saksofon
Klarinett
Saksofon
Klarinett
Tenorhorn
Klarinett
Klarinett
Tenorhorn
Fløyte

HJGK
Nye medlemmer fra Junior:
Fredrik Thoresen
Sofia Røhnebæk Taivalsaari
Ola Bergene Plassgård
Tida Sørlien
Astrid Løkra Fyhri
Vebjørn Halleraker Lund
Syver Bø Ulen
Andor Johan Austdal Vegge
Simen Brox Nyvold

El-bass
Fløyte
Kornett
Slagverk
Klarinett
Kornett
Kornett
Kornett
Klarinett

HUK
Nye medlemmer fra HJGK
Jonathan Munz Leonardsen
Noah Munz Leonardsen
Christian Thoresen
Linnea Sveen-Karlsen

Slagverk
Trompet
Slagverk
Klarinett

Medlemmer som går for aldersgrensen:
Henriette Hildonen Brustad
Saksofon
Nora Røhnebæk Aasen
Klarinett
Johanna Løvsletten Hellem-Hansen Klarinett
Kamilla Bakke Edvardsen
Trompet
Simen Amundsen
Euphonium

Takk for innsatsen årene i janitsjarskolen!
HJSK – medlemsblad, mai 2018
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Opplæring på instrument
Janitsjarskolen samarbeider med kulturskolen
om opplæring på instrumentene. I dag får
de fleste av medlemmene våre opplæring på
instrumentet hos en av kulturskolens lærere.
Det er et felles mål for HJSK og kulturskolen
at flest mulig av musikantene har opplæring
på instrument i kulturskolen og samspill i ett
av våre tre aldersdelte korps.
Vi ber derfor om at alle foreldre registrerer deres musikant i kulturskolen innen
påmeldingsfrist 1. juni. For de som per i dag
har instrumentalopplæring i kulturskolen er
det sendt ut beskjed om fornyelse av elevplass innen 1. mai.

Dere finner lenke til påmelding og reregistrering på www.hamar.kommune.no
klikk på kulturskolen – husk å krysse av for
at dere er medlem i HJSK.
For medlemmer som slutter er det viktig
at dere melder dette både til kulturskolen
gjennom påloggingen på kommunesiden og
til post@janitsjarskolen.no.
Ta gjerne kontakt med meg om dere har
spørsmål om opplæringen.

Mvh Bjørn Are Knutsen | Musikalsk leder i HJSK | baknutsen@gmail.com

VÅ R V IS JON

«Vi skal være det beste valget
på levering av trykk, design
og grafiske tjenester til
mellomstore bedrifter
på Hedmarken

»

STORT PRODUK TSPEK TER · UNIK SERVICE · LOK AL
TOPP K VALITE T · SVÆRT LE VERINGSDYK TIG
FLEK SIBEL · HØY KOMPE TANSE · EGEN DE SIGNER
PRODUSERER I EGE T HUS · ME STER-BEDRIF T

Vangsveien 63, 2317 Hamar · Tlf.: 62 52 14 92 · www.printex.no · post@printex.no
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Stange Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Regnskapsføring /budsjettering
Fakturering
Lønningsregnskap
Økonomisk rådgivning
Årsoppgjør/ligningspapirer
Betalingsformidling

Postboks 40, 2336 Stange – Tlf.: 62 57 46 80 – Fax: 62 57 46 81
E-post: post@stange-regnskap.no
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«Grasrotandelen»

78862

Mer til frivilligheten
Siden 2009 har tusenvis av frivillige lag
og foreninger fått millioner av kroner
direkte fra Norsk Tippings kunder gjennom Grasrotandelen. Ordningen går ut
på at hver enkelt Norsk Tipping-kunde
selv kan bestemme hvilken forening eller
klubb som skal motta et beløp av det
de selv spiller for.
Fra 1. januar ble denne Grasrotandelen
økt fra 5 % til 7 % prosent av spillinnsatsen. Det betyr at hver enkelt grasrotgiver blir mer verdt for foreningene.
Vi trenger flere som vil gi sitt bidrag til
HJSK gjennom Grasrotandelen.

32774970964223
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Betaling av
medlemskontingent
i HJSKs venner
Hamar Janitsjarskole er svært takknemlig
for ditt bidrag til driften av HJSK ved at du
betaler medlemskontingenten på 150 kroner.
Det koster oss en del å trykke, samt sende
medlemsbladet ut til vennene. Nå viser det
seg at det er ganske mange av HJSKs venner
som ikke innbetaler 150 kroner, noe som
gjør at vi må sende ut en påminnelse om å
betale. Vi håper at dere setter pris på det
ungdomsarbeid HJSK gjør for musikantene
våre. I medlemsbladet er det med ny giro for
medlemskontingent. Da kan du bare innbetale
150 kroner til konto 1800.14.50480.
Eller vippse til VIPPS-nummer 78862.
Takk for bidraget.
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En planke er ikke bare en planke. Treet er råvaren vi har tuftet livene våre på.
Det har gitt oss boliger, broer og båter, kirker og samfunnshus, verktøy og varme.
Så der noen bare ser en planke, ser vi en foredlet råvare.
Vi ser 1/978 av et hjem.

FAGHANDEL INNEN
TRELAST OG BYGGEVARER
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DU SER EN PLANKE.
VI SER 1/978 AV ET HJEM.

Velkommen til korps-spesialisten på Hamar!

Blåseinstrumenter
Slagverk
Noter
Rekvisita
Lyd-/lysutleie
Flightverksted
Serviceverksted
TA KONTAKT FOR GODE TILBUD!
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