
 
 
 
 

 
Kjære Ravnanger Brass Venn 

 
Takk for støtten! 

 

En liten rapport til dere: 
Vi hadde et supert NM og en fantastisk flott tur 

til Hamburg 

 
 
 

  



Tusen takk for støtten 

Vi håper du vil sette pris på denne lille rapporten fra sommerens aktiviteter og 

litt informasjon om våre planer for 2019 og informasjon om vår sosiale profil. 

Det koster å drive korps og uten hjelp fra våre 

støttespillere i form av annonsesalg og sponsormidler 

ville det ikke vært mulig å drive korps på det nivået vi 

ønsker å gjøre det både med hensyn til kvalitet og 

sosialt miljø.  En spesiell takk til dere som bidro 

gjennom å være med på vår annonse i Askøyværingen 

torsdag 28. juni.  Dette var en viktig faktor som bidro 

til at vi kunne tilby våre musikanter en pris som gjorde 

at alle som ønsket kunne være med på turen til 

Tyskland. 

 

NM-uken 

De to første ukene av sommerferien ble svært aktive 

for oss i Ravnanger Brass.  Uken etter skoleslutt 

forberedte vi oss på Norgesmesterskapet med konsert 

i Askøyhallen tirsdag 26. juni og konsert i Ravnanger 

Grendahus 28. juni.  Her hadde vi invitert 3 andre 

korps fra første divisjon til grillfest og konsert.  Et 

vellykket arrangement som vi har fått gode tilbakemeldinger på og som bygger miljø og 

nettverk mellom vår ungdommer og musikantene i de andre korpsene.   

 

I NM fikk vi en 5. plass, som er tre plasser opp fra i fjor.  Vi er svært fornøyde med både 

fremgang, fremføring og plassering.   Dersom du er interessert i å høre vår fremføring fra 

Grieghallen finner du den her:  https://www.youtube.com/watch?v=LtwcCamhLLk 

 

Turen til Tyskland 

Ravnanger Brass drar på slike turer hvert 4-5 år 

og disse er viktige for å bygge miljø og samhold i 

korpset.  Vi hadde en fantastisk tur til Hamburg 

og hadde i tillegg utrolig flaks med været med 

gode sommertemperaturer hele oppholdet.   

 

Vi gjennomførte en rekke aktiviteter med vekt på 

å bygge samhold og miljø i korpset.  Vi holdt to 

konserter i hhv Sjømannskirken og på 

ungdomsherberget der vi bodde.  Konserten i 

sjømannskirken var godt besøkt og kirken gav oss 

god reklame både før og etter konserten.  Litt 

historieopplæring fikk vi også med oss fra 

sjømannspresten Dag. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtwcCamhLLk


I tillegg var vi en dag i fritidsparken Hansa Park, vi 

var på en lærerik båttur i havnen i Hamburg og vi 

var på lys og vannshow i en av parkene i Hamburg.   

 

I tillegg til hyggelige og lange frokoster sammen på 

ungdomsherberget sjekket vi også ut lokale 

pizzarestauranter og ikke minst italienske iskafeer.  

Vi avsluttet oppholdet med grillfest og konsert på 

ungdomsherberget på fredagen. 

 

At turen var vellykket ser man på innlegg fra 

musikantene etter turen på vår interne Facebook 

side. 

 

«Vil bare si tusen takk for en så fin tur med så flotte 

mennesker.  God sommer alle sammen! Sees til 

høsten. 

 

God sommer – gleder meg til å begynne igjen. 

 

Åa, helt enig! God Sommer. Gleder meg til å begynne igjen. 

 

Dere er en super gjeng. Det har vært en kjempefin tur. God sommer alle sammen 

 

Litt mer bilder fra turen 

 

 

 

  



2019 – Jubileumsår 

Neste år har Ravnanger Brass jubileum.  Da er det 30 år siden samarbeidet mellom 

skolekorpsene i vårt område startet og ble til det som i dag er Ravnanger Brass.  I tillegg 

har også vårt viktigste arrangement Vårspretten 30 års jubileum i 2019.  Vi håper denne 

sesongen blir like bra som forrige sesong både musikalsk og sosialt og vi håper du ønsker 

å støtte oss fremover. Vi håper du tar godt imot våre folk når vi ber om støtte til våre 

menge prosjekter frem mot og i jubileumsåret. 

 

Sosial profil - støtte 

I Ravnanger Brass skal alle kunne være med uavhengig av personlig økonomi. Vi har 

derfor etablert en støtteordning for kontingent, deltakeravgifter og billetter til konserter. 

De som ønsker slik støtte skal få være anonym, og sender selv e-post korpsets leder.  

Styret har selvsagt taushetsplikt om slik støtte. 

 

Litt om programmet vårt sesongen 2018-2019 

23.09 – Høstkonsert (Arr. Follese Musikklag) 17.02 – Konsert med basar Ravnanger 

29.09 – Deltakelse solist/ensemblekonkurranse 09.03 - Vårspretten 

21.10- Høstkonsert Fauskanger 24.03 – Deltakelse Hordablæsten (Grieghallen) 

17.11 – Deltakelse Mangerfestivalen 03.04 - Prosjektkonsert 

02.12 – Konsert/Julemesse Hanøy 17.05 – Tradisjonell 17. mai spilling/marsjering 

16.12 – Julekonsert Tveit Kirke 18.06 – Før NM konsert i Askøyhallen 

24.12 – Spiller i julegudstjeneste Tveit Kirke 22.06 – NM Stavanger 

 

Følg med på Ravnanger Brass på Facebook – Åpen gruppe for å følge våre 

aktiviteter.  Vi tar gjerne imot flere «Likes» på denne siden. 

 

Kontaktinformasjon 

 

Ravnanger Brass 

Rune Nilsen – 932 26 205 

leder@ravnangerbrass.no 

Davanger Skolekorps 

Kari Liljeback – 930 59 589 

davanger@ravnangerbrass.no 

Hanøy Skoles Musikkorps 

Mette Ulevik – 920 12 968 

hanoy@ravnangerbrass.no 

Haugland Skole Musikkorps 

Mette Ingebrigtsen – 411 20 271 

haugland@ravnangerbrass.no 

Tveit Skolekorps 

Lise Champa Juvik – 932 11 454 

tveit@ravnangerbrass.no 

 

Vi er stolte over vår nye logo 

som symboliserer det tette 

samarbeidet mellom de fire 

korpsene som står bak 

Ravnanger Brass 


