Verksamhetsberättelse för Truesax 2006
10 och 11 februari
Året har varit lite turbulent p.g.a. sjukdom och flytt i gruppen. Vi repeterade helgen den 10
och 11 februari för sista gången hos Ewa, innan hon flyttade till Söderköping. Repertoar till
spelning i kyrka sammanställdes.
10 och 11 mars
åkte vi till Norrtälje, där vi repeterade i musikskolans lokaler, sov och festade lite hemma hos
Eva R. Samtidigt hade vi vårt årliga årsmöte.
29 april
Till Söderköping for vi den 29 april, för att repetera inför spelning i Frödinge kyrka.
Vi hade då vikarie för Eva R, Maria Hakegård, som kom från Mjölby. Det gick bra men som
vanligt lite ovant med en ny medlem.
6 maj
Konserten i Frödinge kyrka var den 6 maj. Åsa körde bilen från Trosa, Ewa plockade upp
Maria i Linköping. Därefter for vi på karavan till Småland. Repeterade tillsammans i kyrkan,
for sedan för lite vila, promenad och mat hos Ingrids mor i Vrångfall. Konserten gick bra,
kyrkan var väl inte så välfylld en fin vårdag, men prästen var entusiastisk över
saxofonmusiken. Sen for vi åter hem. Det blev en intensiv dag.
20 maj
spelade vi på utomhusscen i Huddinge. Det var regnigt och kallt, men vi fick en fin samvaro
och åt på en god Pasta restaurang, mellan repetition och spelning.
Juni
Saxofonkurs igen, alla utom Åsa for i år. Vi tog med Ewas Anders som vikarie. Han skötte sig
med den äran! Årets kurs var utökad till det dubbla antalet elever, på gott och ont. Årets
behållning var folkmusikspel med Jonas Knutsson. Över 70 saxofonister i åldrar från 12 –70
samtidigt!
11-12 augusti
Repeterade på Ekgården.
12 september gick Kajsa bort, chock, tomt! Vi spelade på hennes begravning den 29 sept, det
var svårt, men vi ville så gärna.
15 oktober
Vi tog sats igen - den 15 okt repeterade vi på Foderlådan i Trosa, där vi bestämde oss för att
fortsätta som kvartett. Nystart, nya arrangemang, Eva hade en del från skolan.
19 november
repeterade vi med Rosel och Ulf. Vi ville prova vårt koncept med Ellington låtar igen. Vi
hade Anders med på Tenor, eftersom det vi har är kvintettarr.
7 december
Vi spelade för ”Företagsamma Kvinnor” på Munktell Science Park, i Eskilstuna, de hade 10
års jubiléum.
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