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Veldre musikkforening
vil dele scenen med
Furneskoret når de
inviterer til konsert på
Veldrom søndag.
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Frank Hammertrø og Kjell Erik
Jakobsen skal også bidra etter at
Veldre Musikkforening har
åpnet konserten, som ifølge
Johannes Brøndsløkken vil by
på korpsmusikk for enhver
smak.

Ros
Holmenkollmarsjen hørtes i alle
fall godt fra Kirkekretsen skoles
lokaler under øvelsen tirsdag
kveld, der dirigent Magne Trøn-
nes har den musikalske
ledelsen. Johannes Brøndsløk-
ken var nylig på konsert med
Furneskoret der de sang sam-
men med DDE-vokalisten Bjar-
ne Brøndbo.

– De sang virkelig bra «live»,
både alene og sammen med
Brøndbo. Til konserten på Vel-
drom har Furneskoret øvd inn et
program på rundt 20 minutter,
opplyser han.

Takker for støtten
– Det blir også trekning av

årets giroaksjon der premiene er
et tresnitt av Haakensveen, en
utskåret veggklokke og en bok.
Vi vil gjerne understreke hvor
takknemlige vi er for den støtten
vi får av bygdefolket gjennom
giroaksjonen. I mai ble giroene

sendt ut og til sammen fikk vi
inn 18.400 kroner, forteller
Johannes som er del av grunn-
stammen i korpset som teller 25
med stort og smått.

– Den eldste er 83 år gammel,
mens de yngste er 10 år, så det
er et generasjonskorps. Vi treng-

er absolutt flere folk i alle grup-
per, og særlig slagverk. Så om
tidligere medlemmer eller nye
har interesse er de hjertelig vel-
kommen. Det er ingen prøve-
spilling her, legger han til.

Stiller opp til sommeren

Veldre Musikkforening pleier å
ha to konserter i året, men
denne sesongen blir det enda en
sjanse til å høre korpset «live»
under jubileet på Tokstad gard
til sommeren.

– Siden en av døtrene fra
Tokstad har spilt i Veldre

Musikkforening, er vi forespurt
om å spille etter samlingen ved
Tokstadfurua 29. juni, og det
har vi takket ja til, sier Johannes
Brøndsløkken.

Holder konsert med gjester

Magne Trønnes tar seg av den musikalske ledelsen av korpset. Veldre Musikkforening er et korps med alderspenn fra 10 til 83 år, og her ser vi medlemmer av den
yngre garde.

Søndag 10. februar spiller Veldre Musikkforening konsert på Veldrom, der også Furneskoret, Frank Hammertrø og Kjell Erik Jakobsen vil
bidra. – Vi lover musikk for enhver smak, sier Johannes Brøndsløkken. (Foto: Torunn Henriksen)


