VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TRUESAX 2010

5 och 6 februari
Vi träffades 5 och 6 februari på Foderlådan. Som vanligt träffades vi ca 18.00, och spelade så
gott som non stop till 22.00. Där efter hade vi social samvaro. Plikttroget var vi på plats
10.00 på morgonen efter. Vi spelade för Åsa och grattade med semlor och choklad kartong.
Klockan 14.00 slutade vi spela och for till Ulf Thyréns notarkiv. Många musikanter hade
samlats för att leta noter.
26 mars
for vi till Norrtälje. Ewa och Anders hämtade Trosaborna i Vagnhärad. Vi samlades på
musikskolan, där vi övade till 22.00 som brukligt. Sedan hem till Eva och Putte, där vi
inmundigade vin och ost. Några timmars repetition på skolan lördag fm. Sedan väntade Putte
med god lunch. Efter lite vila åkte vi på studiebesök till Lundquists tryckeri vidare till
”Fäsna” och gamla traktorer. Bildbevis finns på hemsidan.
20.15 for vi till lokalen där Veterantraktor föreningen hade årsmöte. Vi underhöll en härlig
publik i drygt en timma. Hemåt for vi strax efter 22 med varsin härlig vårbukett.
10 april
Nästa gång träffades vi den 10 april. Repeterade åter på Fodergången, intensivt som alltid.
Söndag fm. spelade vi igenom vår repertoar och vilade en stund. Utomhus var det årets första
varma solskensdag, vilket betydde få åhörare på Tomtaklintskolan där vi hade Musikcafé kl.
16.00. Trosabygdens kulturråd och Kulturskolan var arrangör.
13 augusti
Sedan lyckades vårt fullbokade gäng inte få till någon rephelg förrän den 13 Aug. Den här
gången fick vi låna Kulturskolans lokal. Efterfesten blev hemma hos Åsa, ute på terrassen en
skön sommarkväll. Dagen därpå spelade vi vidare till kl. 14.
21 augusti
träffades vi hos Åsa kl. 10, spelade igenom några stycken. Åsa bjöd på våfflor innan vi for till
Vagnhärad för att spela invignings fanfar för Kulturfnattet. Vi fortsatte till scoutstugan där vi
nästan hann med vår repertoar när himlen öppnade sig.
3 september
Till Viktoriagården for vi den 3 september. De hade 10-års jubileum och vi skulle spela under
mingel. Det blev mest väntan för oss, det hölls tal, spelades på lyror, eurytmi och slöjdans. Vi
blev bjudna på lunch och kaffe/tårta, sen tyckte vi nog att det skulle spelas. Det var ju därför
vi kommit dit!
29:e oktober
träffades vi i Söderköping. Vi repade i matsalen på Anders arbetesplats. På kvällen umgicks
vi hemma hos Ewa och Anders innan övernattning. På söndagen spelade vi även några 5-arr
med Anders. Hemresan skedde vid 15-tiden. Eva till kalas i Norrköping, Åsa och jag tog en
sväng till Linköping innan bilen styrde åt rätt håll mot Trosa.
29 december
Årets sista repetitions tillfälle var den 29 dec, åter i Kulturskolans lokal. Vi pulsade i massor
av snö innan vi kom fram till dörren. På söndagen fick vi besök av en reporter från
Sörmlandsbygden, som gjorde ett reportage om oss.
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