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Guardamar

Megetvellykket
jubileumstur
for
45ungemusikanter
fraBærum
RykkinnogGullhaugskolekorpskani årsetilbakepå 40 årsvirksomhet.Skolekorpsetvalgteå leggejubileumsturen
til Guardamardel Segurapå Costa Blanca.En jubileumstursom,i følgekorpsetsledelse,ble megetvellykketog
innholdsrikforde 45unge musikantene.Det bletidtilbad,solingog ikkeminsten rekkekonserterforpublikum.
JON HENRIKSEN

kinn skole på Rykking og Gullhaug skole på Bærums Verk.

ret har Sten Wilsbeck og Søren
Friis.

Korpset har. som nevnt, 45 musikanter og de er fordelt på hovedkorpset og rekruttkorpset
med henholdsvis 33 og 12 personer. Alderen spenner fra åtte
til 19 år. Det musikalske ansva-

Guardamar del Segura ble valgt
som reisemål siden stedet kunne
oppfylle korpsets tre kriterier:
Sol, bad og det å spille for publikum. Sol og bad ble det til-

JON@SPANIAPOSTEN.ES
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skolekorps kommer fra
ykking ogog
Bærum
hørerGullhaug
til Ryk-

ROYAL

I SJØMANNSKIRKEN

strekkelig med, men korpset
rakk også tre konserter samt en
oppmarsj i byens gater i forbindelse med feiringen av St. Hans.
En kjapp tur til Terra Mitica fikk

man også lagt inn det tettpakkede programmet og noen rakk
også en guidet sightseeingtur i
Guardamar med «bytoget».

GRATIS 1.KONSULTASJON HOS LEGE/SYKEPLEIER
FCR INFORMASJON OG RÅDGIVING.

AESTHETIC CLINIC
Brystkirurgi

NORSK SYKEPLEIER.

Tlf: 966 864 934.

Hårfjerning IPL

Øyelokkoperasjon

Armløft kirurgi/
Botox/
fettsuging
rynkebehandling
Nesekorreksjon
Mesoterapi med
Ørekirurgi
4ira uten brurgi
homeopatt prep.
Mini ansiktsløft
Mageløft kirurgi/
Lepper - volum
med tråder
fettsuging
C/JoaquinRodrigo 3,03581Albir. www.royalaesthetic.com. infogroyalaesthetic.cOm.
Fettsuging/
fedmebehandling

FYSi
FYSIOTERAPI

OMSORGSTJENESTER

Dyktigefysioterapeuter
medspansk
og
norskgodkjenning
- Refusjon
fra HEIFO
Vihjelperdegmedskjemaer
Klassisk
kinesisk
akupunktur
og
triggerpunkt
akupunktur
Bassengtrening
i oppvarmet
basseng
Pilatesitreningssal
Trening
i treningssal
Turerogtreningsgrupper

Trygghet
ogomsorg
i hverdagen:
Hjemmesykepleie
oghjemmehjelp
Dagligoppfølging
ogtilsyni hjemmet
Hjemkjøring
avmat,handlehjelp,
følge
til lege,sykehus,
tannlege
Tolketjenester
etc.
Nærtsamarbeid
mednorsktalende
lege
VEIKOMMEN
SOMMEDIEM

KONSERT: Fra konserteni Sofieparkensammenmedkirkekoret.

KOS
VELVÆRE
Aromaterapi
-Terapeutisk
massasje
Koppingmassasje
Fotterapi
- Pedikyr
Manikyr- Gelenegler
Voksing
- Ansiktsbehandlinger
Algeinnpakning
- Peeling
Refleksologi
Napping
ogfargingavbryn
Fargingavvipper

FYSIAKOSREISER
Viskreddersyr
helseogfritidsreiser
for
denenkelte,lagogorganisasjoner
til Albir.
Ukentlig
aktivitetsogutfluktsprogram.
Detleggesstorvektpådintrygghet,og
atdutrivespåvårefurer.
Bestilldineturergjennom
oss.
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TOTALLEVERANDØR AV BEHANDLINGS- OG OMSORGSTJENESTER-VI HAR BÅDE SPANSKEOG NORSKEAUTORISASJONER
Hotel La Colina, Carrer PauCasals24, 03581 Albir
www.fysiakos.com - post@fysiakos.com
- Tlf: +34 966 865 686
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SOLIST: SangsolistSofieBjørnåunderkonsertenpå Rådhusplassen.

Den før;te konserten ble avholdt
i Sjømannskirken i Torrevieja
etter en søndagsgudstjeneste.
Før gudstjenesten spilte korpset
marsjer i det folk ankom kirken. Ur der gudstjenesten spilte
Harald lonheim piano og Sofie
Bjørnå

Etter selve gudstjenesten vartet
Rykkinn og Gullhaug skolekorps oop med et variert repertoar med velkjente musikkstykker og sang.
LOKALSANG

Under ,len lokale St. Hansfeiringen Guardamar del Segura
marsjer.e skolekorpset fra Hotel
Parquenar via Rådhusplassen
og til dt tradisjonelle bålet som
skulle tennes senere på natta.

Det norske korpset ble eskortert
av politiet under hele marsjruten
og det var uvanlig for de norske ungdommene. Korpset høstet stor applaus og fikk positiv
respons fra byens innbyggere.
Ikke minst korpsets sangsolister
imponerte.
En av kveldene var det øvelse
sammen med det lokale kirkekoret. Hensikten med dette var å
øve sammen på den lokale sangen «Guardamar te quera» før
felleskonserten i Sofiaparken.
I tillegg bød korpsets medlemmer på litt ekstra underholdning
for de fremmøte ved å spille
noen musikalske stykker, blant
annet «The Blues Brothers Re\iue».

I GURDAMAR: Rykkinnog Gullhaugskolekorpshar gjestet Guardamarog det ble en vellykketjubileumstur for
det norskekorpset fra Bærum.

—på spansk. Det ble utvekslet
gaver. Korpsets ga byen et bilde
av skolekorpset, mens borgermesteren ga «Guardamar-damen» (Dama de Guardamar) til
korpset.

FLOTTOPPLEGG

Konserten i Sofiaparken ble
også vellykket. Det var stort
oppmøte og bysangen ble sunget to ganger. Både lokalbefolkningen, spanske og norske
turister satte tydeligvis stor pris
på det de hørte.

-Alt i alt et meget godt tilrettelagt opplegg for korpset, og vi
vil gjerne få takke Cora Care og

Borgermesteren i Guardamar
del Segura holdt takketale og
det samme gjorde skolekorpsets
leder, Arne Norum. Dirigent
Svein Wilsbeck imponerte ved å
holde en orientering om korpset

Stig Hovdal og hans medarbeidere for mange flotte opplevelser.
- Vi er altså veldig tilfredse med
oppholdet på Costa Blanca, sier
Inger Birgitte Kvale Sørvåg i
Rykking og Gullhaug skolekorps til SpaniaPosten.
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10% rabar.‘ på HAiR AND BEAUTY-pakke
ved fremvisning av denne annonse!
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KONTAKTLINSER
6-månedspakke
komplettmedlinser/
rensevæske
69€
‘45BRILLER
ks• Komplettebrillerforvoksneogbarn49€
medantirefleks89€
Åpningstider:
- medprogresssive
glass145€
Tirs.-fred.:
Stortutvalgavsolbril
10.00-19.00
lerfrakjentemerkevarer
Lørdag:
10.00-14.00

Stengtmandager

"Dufinneross i hovedgatai Alfaz"
Avda.PaisValencia9. Tlf:966860276
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PUBLIKUM: Konserteni Sofiaparkenhaddemyepublikum.
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Hoir & Beouty

Vihargavekort!

Forberedhudendin for
sommeren.Få brunforgentil å
vare lengerved å friskeopp
og tilføre hudendin fuktighel
med "BodyScrub".
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Tel966 86 57 67

Adr.CalleSanLorenzo
2
Nær rundkjøringen v. Mendoza, Albir.
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