ÅRSMELDING FOR BIRKENES
UNGDOMSLAG 2014
STYRET I 2014

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

Iren Sommerset (Valgt for 1 år)
Miriam Korsmo (. 2 år)
Inger Birkeland Slågedal ( 2. år)
Anne Svendsen (Valgt for 2 år)
Ragnhild Borø Svaland (Valgt for 2 år)

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 alder ca 5-8 år til barneleikarring med to øvinger. Anne
Svendsen var instruktør og Kjell Eirik Stoveland var spelemann. Været
var bra og det ble en flott ring i Birkenesparken!

SPELEMANNSLAGET STRØGE’

Strøge’ er et samarbeidsprosjekt med kulturskolen. Deltakerene er i alder
12 år til 60+. Det er øvelser hver tirsdag og Gunhild Tømmerås er
instruktør.
Feiring av 10-årsjubileum!
Dette ble et aktivt år. Strøge’ deltok på mange arrangementer for å
markere at de har holdt på i 10 år! Feiringen ble toppet av en tur til Irland.
Juletrefest
Vi hadde juletrefest i det nye museumsbygget på Grasham søndag 5.1.
Det var først en konsert på ca en time med Strøge’, kvedargruppa
Krusedull, Gunhild Tømmerås og dessuten Kjell Eirik Stoveland på
trøorgel. Deretter kaker, kaffe og saft. Alle var oppfordret til å ta med
rester av julekaker. Til slutt var det juletregang hvor det var annonsert
julesanger med mange vers. Det kom en del gjester, men dessverre var
det flere som gikk før vi begynte å gå rundt juletreet.
Dansekveld på Idrettshuset
Torsdag 13.mars arrangerte vi dansekveld hvor Strøge’ var
hovedpersonene. Det var først en variert konsert med Strøge’ og gjester.
Her var både Sørlandets Spelemannslag og Fosseduren. Vi serverte
smørbrød til en stor gjeng med gjester og folk koste seg rundt bordene.
Deretter var det dans.
Slåttedag i Slågedalen
Strøge’ spilte på slåttedag 23.7. der det var invitert til slått med hest og
servering etterpå.

Tur til Irland og Feakle festival
I august dro ni av medlemmene i Strøge’ pluss seks
familiemedlemmer/fans på tur til Irland. Vi hadde felles base i Ennis og
hadde en dag på festival i den lille byen Feakle. På kvelden var det
konsert hvor Strøge’ hadde et langt og variert innslag. Gunhild
introduserte innslagene på en flott måte, og hun bidro med kveding. Den
norske folkemusikken ble svært godt mottatt.
FOLKpub
De voksne i Strøge’ deltok på FOLKpub i Kristiansand 24.10. Kvelden ble
godt besøkt.
Jul på Grasham
I god tradisjon deltok Strøge’ på jul på Grasham.

BIRKEBILLA MUSIKKTEATER
Birkebilla markerer Alf Prøysen
I anledning Prøysens 100-årsdag hadde Anne Svendsen satt sammen en
del av sangene hans til en hyggelig familieforestilling som ble vist med tre
forestillinger 21. og 22. februar . Det var med 45 deltakere fra 1.-9.klasse,
samt tre voksne.
På denne forestillingen hadde vi eget band med tre musikere under
ledelse av Torstein Lauvvik Ørland. Anne Svendsen hadde regi og
instruksjon. Forestillingene ble godt besøkt.
100 årsdagen – 23. juli
Vi var en del av en stor feiring over hele landet: «Prøysenfest» og vi viste
video fra forestillingen i Blackboxen på Valstrand. Det ble ikke så stort
publikum, men en hyggelig kveld med kaker og film.
Lussi
Vi viste et gjensyn med syngespillet Lussi av Karseth og Willard. Det var
47 deltakere i alder 1.-10.klasse. Vi viste fire forestillinger i løpet av to
dager 12. og 13.desember. Anne Svendsen var instruktør og regissør.
Anna B.Sørlien hadde musikalsk ansvar.

MEDLEMMER

Birkenes Ungdomslag har pr. 31.12.2014 13 voksne medlemmer, herav
fire æresmedlemmer, og vi har 62 barne/ungdomsmedlemmer.

Grødum, 10.februar 2015

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

