Verksamhetsberättelse för Truesax 2005
9 januari
Vi började årets repetitioner den 9 januari. Fortfarande spelade vi i kvartettsättning och
beslutade därför att sälja vår sopransaxofon. Den hamnade i Malmö den 13 januari.
Ytterligare fyra repetitioner hade vi på kvartett, sedan träffade Ewa och Kajsa en blivande
medlem på en kurs.
11 mars
kom så Eva från Norrtälje första gången. Vi spelade intensivt i två dagar. Lyckliga oss, det lät
så bra, vi kunde plocka fram våra kvintettarrangemang, dessutom trivdes vi så bra med
varandra. Av en händelse hade ”Lars-Eva” även träffat en kollega som ville sälja sin
sopransaxofon, så passande!
31 mars
Vi hade en spelning i Nyköping den 31 mars, Köpmannaföreningen hade ”Tjejkväll” Kajsa
hade inköpt färgglada kavajer till detta tillfälle. Det var kallt och stressigt. Vi packade upp och
ner våra saxofoner. Spelade i olika butiker för en inte alltför intresserad publik, vilket vi alltid
har svårt för. Då dalar entusiasmen och koncentrationen, resultatet blir därefter. Kvällen
avslutades på en blåsig stadshustrappa. Ljudtekniker och vi hade bara längtan hem och
inomhus!
1 maj
Flitigt repeterade vi vidare, tyvärr utan ”Lars-Eva” som bor för långt bort. Nästa spelning var
på Folkets Hus med Socialdemokraterna den 1 maj.
13-14 maj
Helgen den 13-14 maj var vi åter fulltaliga för en repetitionshelg.
22 maj
Vårdinge kyrka var nästa uppträdande, härlig akustik.
3 juni
spelade vi på invigningen av Hamngården. Första avdelningen spelade vi kvartett med Åsa på
Baryton, eftersom Ewa hade en student som skulle firas hemma.
Trosa societén minglade runtomkring oss.
17 – 23 juni
var det åter dags för saxofonkurs i Ingesund. Alla var med!
Allt flöt väl under kursen. Vi fick inte uppträda så mycket som vi ville! Dessutom hade vi
önskat oss många nya arrangemang, men vi fick traggla mycket med vårt eget material. Det
var väl gott för vår nya medlem ändå.
25 juni
Traditionsenlig midsommarspelning på Stensund.
10 juli
Det blev även en spelning på Garvaregården denna sommar. Den 10 juli skulle vi visa vad vi
arbetat med under kursen. Några noter hade ”förkommit” men resten gick ganska bra ändå.
Sedan kom semesterperioder och uppehåll, som blev ovanligt långt, pga sjukdom i gruppen.

14 –15 oktober
Vi träffades åter den 14 –15 oktober för en intensivspelning igen, som gick bra trots den långa
vilan.
19 november
Nästa framträdande var i Norrköping, på Hults Herrgård, för Holmens Papper. Först den 19
november sedan den
3 december. Båda gångerna repeterade vi och åt lunch i Söderköping.
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