Årsmelding
Vefsn Unge Strykere
2018

Formål:
Vefsn Unge Strykere har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk
ved å:
• Bidra til å utvikle varige, positive og berikende fritidsaktiviteter
• Gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse
• Gi opplæring i orkesterspill til alle som ønsker dette, samarbeide med
lokale musikkforeninger, musikkskolen o.l. for å skape et så rikt og positivt
musikkmiljø som mulig
• Organisere så vel aspirantgrupper som samspillgrupper/kammergrupper
• Sikre Vefsn Kulturskoles elever et variert samspill-tilbud

Medlemmer:
Vi har siden høsten hatt 13 spillende medlemmer i VUS. 6 fiolinister, 4
cellister, 1 bratsjist og 2 kontrabassister. Ved nyttår ble det tatt opp 3 nye
medlemmer, 2 på fiolin og 1 på cello. VUS er medlemsorkester i De Unges
Orkesterforbund (UNOF).

Instruktører:
Musikalsk leder og fiolininstruktør

Trond Wika

Instruktør cello

Randi Elise Valla

Støttespiller på bratsj og fiolin

Maren Lindseth Pettersen

Tidvis akkompagnatør på piano

Franziska Wika

En stor takk til dere for engasjement, kunnskap og inspirasjon!

Øvelser:
Vefsn Unge Strykere har hatt ukentlige øvelser på Ungdomslokalet fra
kl.16:30-18:00. De yngste har først møttes 16:30 med ekstra hjelp fra
instruktørene og Maren Lindseth Pettersen, deretter har resten av strykerne
kommet 17:00 for å spille sammen med de yngste. Fra 17:30-18:00 har de
eldste jobbet med litt vanskeligere stoff alene. Dette for å ha en best mulig

utvikling for elevene på alle nivåer. De aller eldste i VUS deltar også i Mosjøen
Orkesterforening (MOF) som har øvelse på samme sted fra 18:30-21:00.

Lokaler:
Vi har en leieavtale for Ungdomslokalet med IKUL sammen med MOF på
20.000,- i året. Summen er delt på 8000,- for VUS og 12000,- for MOF,
grunnet at de har lengre øvelser enn VUS har. Vi leier også et kontorlokale på
kulturverkstedet for 5000,- i året sammen med Helgeland Sinfonietta.

Kontingent
Kontingenten vår er på 150,- , vi har også en instrumentleie på 150,-.

Seminarer, turer og prosjekter:
Vefsn Unge Strykere kan, likt som tidligere år, se tilbake på et aktivt år med
mange musikalske kvaliteter.

I 2018 startet vi året med en koselig ski- og spillehelg i Tärnaby 16. - 18.
februar, og som avslutning på turen spilte VUS konsert i Tärna kirke.

16. - 18. mars arrangerte vi UNOF-seminar på Mosjøen videregående skole,
og der deltok også Vefsn Skolekorps på søndag. Videre hadde vi flere
konserter i samarbeid med blant annet Mosjøen Orkesterforening. Vi hadde en
koselig musikk-café 17. mai. Etter kulturskolens avslutningskonsert på våren
tok vi turen til Gilles og hadde vår egen avslutningsstund, i desember var vi på
Milano. Vi har og hatt vår- og jule avslutning sammen med pianistene. Flere av
medlemmene deltok også på Toppenkurset 2. -8. juli. Vi har hatt flere små
konserter dette semesteret. For andre året arrangerte vi “Julebruskonsert” på
Ungdomslokalet i november. VUS var også med på kulturskolens
juleforestilling, Glade Jul. Vi må ellers bli flinkere med å annonsere konsertene
våre slik at flere får med seg den fine musikken til våre unge musikere.

Toppenkurset internasjonalt sommerakademi og musikkfestival:
Sommeren 2018 ble Toppenkurset arrangert 2. - 8. juli. Det var 100 deltakere.
Med 15 konserter av ulike slag, så som konsert i hotellhagen og konsert i to
barnehager. Med barn og ungdom fra mange kanter av verden lagde vi en
ordentlig internasjonal musikkfestival.
På lørdag var Toppenkurset med Toppensymfonikerne og undomsorkesteret
på Vega og spilte symfonisk festkonsert konsert for vegværingene. Vi avsluttet
Toppenkurset på søndag med en flott konsert med ungdomsorkestret på
dagtid etterfulgt av festkonsert med Toppensymfonikerne på kvelden i
Mosjøen kulturhus. Toppenkurset er et stort arrangement for lille VUS, så vi
må takke for all den frivillige arbeidsinnsats som blir lagt ned av foreldre,
medlemmer og andre i lokalmiljøet.
Det er siden sommeren avholdt en rekke møter med Galleria og ByfestVeko
for å etablere et nærmere festivalsamarbeid med støtte fra Vefsn kommune,
Helgeland Sparebank og Sparebank1.

Klassisk Scene
VUS står som arrangør for konsertserien “Klassisk Scene” med tilskudd fra Norsk
Kulturråd. Dette er et samarbeid med Vefsn musikkråd, Vefsn kulturskole og
Musikklinja ved Mosjøen VGS. Oversikt over disse konsertene og andre konserter
står i planen under. Målet med serien er å gi våre medlemmer og det offentlige
publikum konserter med musikere på høyeste nivå. Ved enkelte anledninger legges
det også opp til undervisning for våre egne elever med de tilreisende musikerne.
Nettsiden
Nettsiden vår www.toppenkurset.no blir benyttet til informasjon om Toppenkurset og
VUS. Takk til Carl Ninian Wika som er til stor hjelp med vedlikehold av nettsiden.
Økonomi
Vi er helt avhengig av støtte fra næringslivet og offentlige støtteorganisasjoner
for å få Toppenkurset og de andre arrangementene til å gå rundt, vi må hele
tiden stå på for å vise det flotte arbeidet og miljøet vi har i våre arrangement
slik at vi får tak i de midlene vi trenger. I mars fikk vi den gledelige nyheten

om at vi var innvilget en treårig avtale med Helgeland Sparebanks
gavestiftelse om støtte på kr 100 000,- per år til Toppenkurset. Dette er en
viktig avtale for oss da det gir oss litt mer forutsigbarhet. Med en gave på 100
000 kr eller mer kan man søke Gaveforsterkningsordningen, som ligger under
Kulturdepartementet, om å få forsterket gaven med 25%, og det fikk vi
jammen! 1. mai fikk Vefsn Unge Strykere tildelt 10 000 kr etter å ha blitt
nominert til Fagbevegelsens kultur- og idrettspris. Vi må rette en stor takk til
våre støttespillere! Deriblant finner vi Vefsn kommune, Nordland
fylkeskommune, Helgeland sparebank, Norsk kulturråd, Barentssekretariatet,
og UNOF. Vi fikk også god støtte fra flere bedrifter i byen!

Styret
Styret har i 2018 bestått av:
-formann Kristian Sæterstad
-sekretær Maren Lindseth Pettersen
-kasserer Magne Nordnes
-styremedlem Helene Langmo
-styremedlem Johanna Enger (ungdom) fram til sommeren
-musikalsk leder Trond Wika
-varamedlem Trygve Mikalsen (ungdom), fast etter sommeren
-varamedlem Siw Larem
-varamedlem Ekaterina Nilsskog

Tusen takk til alle musikanter, foreldre og lærere for at dere står på for VUS!
Vennlig hilsen
Styret i Vefsn Unge Strykere
V/styreleder Kristian Sæterstad

