Telefylkets Musikkorps

Sponsorprogram for 2019/2020

Telefylkets Musikkorps
Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i
1893 på Bakken i Skien.
Vi er stolte over å ha et godt miljø, og trives sammen i vår felles interesse for musikk. Vi ønsker å
videreutvikle oss musikalsk og har jevnlig innleie av instruktører og gjennomfører ulike gruppeøvelser

Hva er et janitsjarkorps?
Et janitsjarkorps er et musikkorps på mellom 20 - 60 medlemmer. I janitsjarkorps er det messinginstrumenter, treblåsinstrumenter og slagverk representert.
Det er et rikt korpsliv i Grenland, bestående av voksenkorps og skolekorps
innen janitsjar og brassband.

Spille med oss?
Vi er i dag ca. 30 medlemmer, og ønsker oss enda flere. Er du lærevillig,
kan du begynne å spille hos oss selv om det er mange år siden du har spilt.
Vi trenger spesielt klarinetter, tubaister og slagverk. Spiller du et annet instrument er du allikevel
velkommen for vi ønsker flere medlemmer.

Arild Andersen er vår dirigent
Han er utdannet ved Norges Musikkhøyskole, med fløyte som hovedfag. Han
har også tatt dirigentutdanning ved Musikkakademiet i Riga. Arild Andersen
dirigerer korps, kor og orkester og er lærer ved Skien videregående skole.
Han har utgitt en cd med musikk av Bach.
Vi er svært stolt av vår dirigent. Dersom du også ønsker kvalitativ god
musikkundervisning, kom til oss!

Ta kontakt!
Ønsker du å begynne hos oss, eller i første omgang ta en uformell prat? Møt opp på Kollmyr grendehus,
Gulset eller ring oss. Trenger du kjøring – kontakt oss! Vi øver i flotte øvingslokaler tirsdager
kl. 18.30 - 21.30.

Kontaktpersoner
Torgeir Tysnes
tlf. 913 26 323
Ingrid Tidemand Nilsen tlf. 906 52 598
Ole Jacob Jensen
tlf. 920 33 738

Korpsets årlige aktiviteter
Huskonserter
Telefylkets Musikkorps holder 2-4 huskonserter på Kollmyr Grendehus hvert
år. Vi inviterer skolekorps og andre amatørkorps til en uhøytidelig
konsertkveld.
Korpsene spiller hver sin avdeling av avslutter konsertene med
fellesnummer. Konsertene er gratis og åpne for publikum. Det er salg av
kaffe og kaker.

Hjertnesfestivalen
Vi har de siste årene deltatt på NMF’s Regionskonkurranser. Her
konkurrerer amatørkorps og skolekorps i ulike divisjoner. I 2019 ble TMK
nr. 1 i 2. divisjon med 92 poeng.

Ibsenhusets foajekonserter
Telefylkets Musikkorps har årlig foajekonsert i Ibsenhuset. Konsertene er meget godt besøkt, og vi får
anledning til å presentere oss for et godt og tallrikt publikum. På disse konsertene spiller korpset et
variert program.

St. Hans på Bakkestranda
I 1986 arrangerte Telefylkets Musikkorps St. Hans moro på Bakkestranda i Skien for første gang. Vi har
laget et arrangement som omfatter underholdning, leker for store og små,
servering, grilling etc. Vi har greid å lage en fin tradisjon denne dagen, og
årlig er det ca. 3-4.000 besøkende denne kvelden. Alle medlemmene
stiller opp denne kvelden og gjør en kjempeinnsats. St. Hans på
Bakkestranda er korpsets største enkeltstående inntekstkilde.
Arrangementet er et samarbeid med Skiensfjordens Trekkspillklubb.

Musikksprell i Skien
Telefylkets musikkorps avslutter vårsesongen sammen med andre korps og kor med Musikksprell i
Skien sentrum. Korpset benytter også anledningen til å promotere St. Hansaften på Bakkestranda.

Seminarer
Korpset har seminar på vår og høst. Seminarene brukes aktivt for å
bedre våre musikalske ferdigheter og også som en inspirasjon til
kommende oppgaver.

Prosjektkonserter
Telefylkets Musikkorps har hatt en rekke konserter som både er
genreoverskridende og nyskapende. I 2006 hadde vi et samarbeid med
Skien Skolemusikk hvor vi hadde soulaften i et fullsatt Ibsenhus. Året
etter gjentok vi suksessen fra fjoråret og arrangerte Folketoner i ny drakt i
samarbeid med Gulset Skolemusikk og Anne Gravir Klykken. I 2009 var
et nytt prosjekt på gang, denne gangen i samarbeid med Beatlesbandet
Popheads. Årene 2010 og 2011 var det ABBA som var tema. Disse
konsertene har fått en svært positiv mottakelse og det har nærmest vært fullt hus. I 2012 har plukket fra
Elton John’s rikholdige arkiv. I 2013 presenterte TMK I Feel Good hvor vi serverte den beste
popmusikken fra det forrige århundret. I 2014 ble Shownight in Las Vegas presentert i Festiviteten, med
Øyvind Grong som dyktig crooner. I 2016 var temaet Soul Crooner. I 2017 var Øyvind Grong tilbake og
tok oss til Show night in Las Vegas, ja eller Olavssalen. I 2018 Fyllte vi Dovergubbens Hall til ABBA
opplevelse og stående applaus. I 2019 har vi ambisjon om å hylle Queen og fylle Ibsenhuset.

Prosjektkonserten 2019
Årets prosjektkonsert er i Ibsenhuset i Skien. Fredag 27.september
presenteres årets konsert, Queen. Det hele bindes sammen av korpsets
mangeårige musikalsk leder, Arild Andersen.
Vi har med oss profesjonelle musikere i bandet, solister av høy kvalitet, i
tillegg til lokalt prosjektkor.

Julekonsert i Skien kirke
1.søndag i advent er det julekonsert i en fullsatt Skien Kirke.
Konsertarrangør er Skien Musikkråd, og faste medvirkende er blant
andre Canto Libre, Samklang, Skien Mannssangforening, Skien
Skolemusikk, Skien Ungdomskorps og Telefylkets Musikkorps.
Konserten er en fin tradisjon og er innledningen på en rekke julekonserter
i Skien.
Foto Arild Hansen

Sponsor program
For å sikre en fast inntekt til korpset tilbyr vi ulike sponsor program for TMK.
Vi kan, i tillegg til støtte til enkeltstående arrangementer, tilby 3 ulike typer sponsor programmer –
tilpasset bedrifter i ulike størrelser:

Pianissimo
Annonse i program til en enkelstående konsert. Pris er kr. 1.000,00

Messoforte
Vårt enkleste sponsorprogram for bedrifter som ønsker å støtte korpset. Vi profilerer deres logo på våre
arrangementer og vår hjemmeside. Pris pr. år er kr. 2.500,00.

Forte
Noe mer omfangsrikt enn messoforte. Dette programmet inkluderer også profilering på vårt St. Hansarrangement på Bakkestranda. samt 10 stk. inngangsbilletter. I løpet av kvelden er det 3-4.000
besøkende. Pris pr. år er kr. 5.000,00.

Fortissimo
For de som ønsker en eksklusiv avtale med Telefylket og støtter oss på en spesiell måte. I tillegg til de
to andre programmene vil Fortissimosponsorene også få 10 billetter til den årlige prosjektkonserten.
Bedriften får også muligheten til å benytte korpset på et av bedriftens arrangementer (inntil 2 timer).
Pris pr. år er kr. 15.000,00.
Felles for alle de 4 sponsorprogrammene er at vi skriver en avtale der vi forplikter oss til å bruke
pengene til utvikling og drift av korpset. Telefylkets Musikkorps sender i løpet av januar måned faktura i
henhold til avtale.

Sponsor avtale
Telefylkets Musikkorps (TMK)
og
___________________________________________________
(sponsor)
Denne avtalen forplikter sponsoren til å støtte TMK økonomisk en gang pr. år etter følgende
sponsporprogram (kryss av for ønsket sponsorprogram):

Pianissimo | kr. 1.000,00
Annonse i program: Queen konserten

Dato:

27.09.2019

Messoforte | kr. 2.500,00
Profilering på alle korpsets arrangementer, websider, samt profilering i
alle trykksaker som produseres til TMK’s arrangementer.

Forte | kr. 5.000,00
Samme som Messoforte, pluss reklameplass på arrangementet på St. hans på
Bakkestranda i Skien, samt 10 inngangsbilletter til St. Hans på Bakkestranda.

Fortissimo | kr. 15.000,00
Samme som Messoforte og Forte, pluss en spillejobb der korpset stiller opp og spiller
ved et arrangement eller lignende (inntil 2 timer), en gang pr. år etter nærmere avtale. I
tillegg 10 billetter til årlig prosjektkonsert.
Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen dersom den ikke sies opp av sponsoren innen
1. desember.
Bedriftens navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Telefon:
Kontaktperson:
Epost-adresse:
Sted/dato: _____________________
__________________________
Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps

_____________________________
Underskrift sponsor
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