ÅRSMELDING FOR BIRKENES
UNGDOMSLAG 2013
STYRET I 2013

Leder:
Nestleder/Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Iren Sommerset (Valgt for 1 år)
Miriam Korsmo (valgt for 2 år)
Inger Slågedal (valgt for 2 år)
Anne Svendsen (2.år av valgperioden)
Ragnhild Svaland (2.år av valgperioden)

1. varamedlem/kasserer: Rune H. Risdal (valgt for 1 år)
2. varamedlem
Gunhild Tømmerås (valgt for 1 år)

BARNELEIKARRING TIL 17.MAI

Vi inviterte barn i alderen ca 5-8 år til barneleikarring med fire øvinger.
Anne Svendsen var instruktør og Kjell Eirik var spelemann. Det ble en
flott ring i Birkenesparken!

SPELEMANNSLAGET STRØGE’

Spelemannslaget Strøge’ er et samarbeidsprosjekt med kulturskolen.
Deltakerene er i alder 11 år til 60+. Det er øvelser hver uke og Gunhild
Tømmerås er instruktør.
Opptredner:
-Oppvarmingsband for Nordstoga/Brattland 21.april
-Spilte på nyåpning av Slettene bru 2.nov
-Spilte til dans på onsdagsmøte i BUL 20.nov
-Deltok på den offisielle åpningen av museet på Tveide 27.nov
-Deltok på jul på Grasham .
Strøge’ har i tillegg arrangert egne dansekvelder hvor de først har spilt i
stua til serviceleilighetene kl 18-19. Deretter har det vært dans i kantina
fra kl 19 til ca 20.30. Det ble arrangert tre kvelder på våren og en på
høsten. Deltakelsen har vært varierende, men det har vært god stemning
på disse kveldene.

BIRKEBILLA MUSIKKTEATER

I april framførte Birkebilla «Vårsprett med unge talenter» i samarbeid
med kulturskolen. Det var 30 barn i alder 7 til 15 år på scenen. I tillegg
hadde vi med fire unge talenter med piano og sang. Anne Svendsen var
også denne gangen regissør, instruktør og mye mer. Vi hadde eget
orkester under ledelse av Jo Eskild og vi hadde et samarbeid med
Valstrand skole som hadde et innslag med sine dramaelever. De tre
forestillingene vi satte opp ble godt besøkt.

I desember hadde vi mønstring til en ny forestilling. Denne gangen skal vi
markere Alf Prøysen, men da er vi over på nytt år!

MEDLEMMER

Birkenes Ungdomslag har pr. 31.12.2013 14 voksne medlemmer, herav
fire æresmedlemmer, og vi har 32 barne/ungdomsmedlemmer.

Grødum, 24.februar 2014
Iren Sommerset

Vedlegg:

Eiendeler i Birkenes
Ungdomslag
Oppdatert jan 2012
Fele, full størrelse
Fele, full størrelse
2 notestativ
Torader
Torader
Ca 20 lyskastere

Lysbord, 2 dimmere
8 fargevekslere
4 mygger
Stativ og kabler til lys

Hvor
Johan Kristian T. Brändström
Rune Risdal
Rune Risdal
Anna Sørlien
Åse Turid Hestø
De fleste på Valstrand, noen hos
Rune
Rune Risdal
De fleste på Valstrand, noen hos
Rune
Rune Risdal
Rune Risdal

