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Søknad om økonomisk støtte til vårt barne- o un domsarbeid
Mule skolekorps er et aktivt korps, og et viktig samlingspunkt for barn og unge på Mule.
Korpset ser på sin virksomhet som tosidig, den musikalske delen hvor barn og unge å bli glad i
musikk, og den sosiale delen med opplevelse av å være en del av et likestilt fellesskap.
Blant aktiviteter vi har i korpsåret kan nevnes:

Førjulsdag på Nordtun i desember. I 2011 arrangerte vi en vellykket dag med stort oppmøte i
samarbeid med velforeningen for Nordtun. Det var grot- og kaffesalg, loddsalg og lokale
utstillere. Korpset spilte og satte alle i julestemning.
Bøgdadag på Nordtun i April med korpsmusikk, og "stjernedryss" til korpsmedlemmer. Salg av
mat og kaffe, mange legger turen hit.
Korpstreff og turer. I Samarbeid med andre korps, arrangerer vi aspirantsamlinger også dette
året.
I tillegg kan nevnes tradisjonell spilling 1-. og 17 mai, på juletrefest, og ved andre arrangementer i
nærområdet vårt. Vi håper å få bidra mye i 2012.
Vi har fått inn mange aspiranter de 2 siste åra, og det betyr at vi må gå til innkjøp av blant annet
nye instrumenter, utstyr og lignende. Vi har i tillegg en svært flink dirigent fra Steinkjer som stiller
opp hver torsdag på musikkovelse og andre arrangementer. Han lønnes etter tariff.
Dette er et stort økonomisk loft for korpset.
Det ville hjulpet oss godt i vårt arbeide om deres firma/organisasjon
støtte oss økonomisk i vårt barne- og ungdomsarbeid.

hadde hatt mulighet til å

Evnt. støtte kan overføres til konto: 8670.10.63319 Mule Skolekorps.
Vi håper på en positiv tilbakemelding, og vil samtidig takke for støtten vi fikk i 2011.
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