Verksamhetsberättelse för Truesax 2000
7 januari hade vi vårt första rep för året. Vi var hos Trosa musik och Ulf hjälpte oss lite
sporadiskt.
27 februari grattade vi Åsa som fyllde år och sen for vi och repeterade.
5 mars kom Kristin Uglar och repeterade oss med tanke på framträdandet på Bomans (i
QUL´s regi)
8 mars framträdde Truesax, som kvartett med Kristin Uglar som vikarie för Åsa. Det var 6
damer som lyssnade, och vi spelade en blandad repertoar av 4-arrangemang. Allt gick utmärkt
ända tills vi kom till Vem kan segla… plötsligt fanns ingen melodi, men en väldigt
dominerande 2:a stämma, vår eminente vikarie hade inte noter som stämde, men ”proffs” som
vi är, höll vi god min ända till framträdandets slut och vi kom till vårt omklädningsrum.. då
brast vi ut i ett befriande gapskratt. Ingen hade märkt något, tror vi, och vi blev en erfarenhet
rikare.
12 mars kom Åsa på besök till vårt rep. Hon ska snart sluta sin barnledighet och börja spela
igen.
19 mars spelade Truesax, som kvartett för ”Kust och skärgårdsmarknadstorget” på
stadshotellet.
26 mars kom Åsa med igen.
I maj hade vi möte och beslutade att byta replokal till hösten, vi kan vara på Ekgårdens
Gymnasiesärskola, och bjuda in repetitörer när vi önskar. Talade om både Ulf Tyrén och
Kristin Uglar som tänkta repetitörer. Vi kom också överens om att till varje framträdande ha
en 5-repetoar och en 4-repetoar.
4 juni spelade Truesax som kvintett på Tullgarnsdagen, Vi gjorde två framträdande under
dagen, som vanligt hade vi vår scen i stallet.
17 juni hade Truesax som kvartett två födelsedagsspelningar. En på Segersta där vi var
present och kom som överraskning. Där friades en 50-åring och en 80-åring. Christina
Lavstedt var med som vikarie för Åsa.
Den andra spelningen var för två 50-åringar och vi hade en vägbeskrivning att följa, trasmattor… men några sådana såg vi aldrig, men en och annan liten trasa kunde vi följa, och
kom så småningom fram till Elghammar där kalaset var.
Oktober lämnade vi vår böjda sopransaxofon till översyn och fick då syn på en rak
sopransaxofon, Åsa fick provspela den raka och vi bestämde att byta ut vår böjda sopran, så
nu har Truesax en rak sopransaxofon
19 oktober spelade Truesax som kvintett på gallerian i Stockholm. Det var i Kust och
Skärgårdsmarknadstorgets regi.
9 december spelade Truesax som kvartett på Rotarys jullunch, vi var en överraskning till
lunchgästerna.
Under året har Truesax haft 7 framträdanden, både som kvartett och kvintett
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