Årsmelding for Landstrykerne 2020
Orkestret har arbeidet det de kan i forhold til smittevern og Corona-tiltak. Det har vært et
annerledes år i 2020. Årsmeldingen vil derfor omtale planer som ble avlyst grunnet nasjonale
regler og tiltak under pandemien.
er vår hovedsponsor og har støttet oss med kr 5 000,-, avtalen må fornyes i 2021.
Styrets arbeide:
Styret har gjennom året hatt seks møter gjennom året inkludert årsmøtet og møte med
dirigentene. Styret har ferdigstilt rapport til Erasmus+ og mottatt resterende midler. Vi la
planer for året, og har forsøkt å tenke på hva som lar seg gjennomføre når regler og tiltak
letter for å opprettholde orkesterdriften og gi de unge et tilbud.
Året 2020, et annerledes år.
Vi hadde planer om seminar på Gjøvik i mars i forbindelse med årsmøtet. Samlingen ble ikke
gjennomført da Norge stengte ned pga. Corona. Årsmøtet ble gjennomført elektronisk.
I månedsskiftet april/mai var det planlagt samling på Hadeland i forbindelse med
Hadelandseminaret. Dette måtte også avlyses.
Tidlig i august gjennomførte vi seminar i Gudbrandsdalen. Dette var det eneste seminaret som
ble gjennomført dette året på gården hos Liv Bjerke m/familie. En stor takk til dere som
jobbet med dette og faktisk fikk gjennomført det på en enestående måte med smittevern, og
konsert i en usikker tid.
I oktober skulle det ha vært et seminar med blåsere og landstrykerne i et prosjekt som Ingrid
Marie Haaverstad har jobbet med sammen med UNOF. Dette ble midlertidig lagt på is.
I desember skulle Landstrykerne ha et ekstra tilbud og være med på BUK, barn og unges
kulturfestival på Gjøvik med Sinfonietta Innlandet.
Seminaret i desember skulle være et rekrutteringsseminar og i samarbeid med Sinfonietta
Innlandet ble dette til barn og unges kulturfestival på Gjøvik gård hvor det var planlagt en
familiedag med små konserter der elever skulle få være solister med tre- fire musikere fra
Sinfonietta innlandet, en felles konsert med seminardeltakerne og Sinfonietta Innlandet,
eventyrstund med musikklek, yoga, pepperkake pynting, instrument prøving, kulturkafe osv.
Alt var klart til å sende ut påmelding. Vi hadde klarert alt med kommuneoverlegen på Gjøvik.
Planer for gjennomføring var klare, da det ble nye nasjonale tiltak og vi ikke fikk samarbeide
om slike aktiviteter over kommunegrensene. Stoler i en sal måtte være faste seter om det var
mer enn 50 i salen. Vi håper på å få dette til ved en senere anledning.
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