Reisebrev 1 - konsert i sjømannskirken
Søndag ettermiddag dro korpset, ledsagere og foresatte til Sjømannskirken. Her var det planlagt
konsert med både rekruttene og hovedkorpset, samt norske vafler til kirkekaffen.
Før konserten var det gudstjeneste, og helt på sparket bidro Sofie og Harald til et nydelig postludium.
Musikantene tro til og gjorde en fantastisk konsert, men høydepunkter som Misty, Gabriellas sang og
Slapp Reggae.
Både stolte foreldre og gjester i Sjømannskirken koste seg!

Reisebrev 2 - marsjering i gatene
Mandag marsjerte vi i gatene - og med marsjerende ledsagere i sin uniform ble korpset ekstra stort.

Vi andre fulgte som vanlig deretter, og så fikk vi ekstra følge av spanjoler både med og uten
barnevogn. Neste års rekrutter delte ut korpsbrosjyre på spansk til de som stoppet opp og hørte på.

Reisebrev 3 – øvelse med koret

I dag, tirsdag, utgikk go-kart til fordel for badeland og/eller shopping. Etter middag var det
samspill rett utenfor hotellet. Koret vi skal synge med i morgen ble med - og sammen spilte og sang vi
"Guardamar te quiero". Sang til Bruremarsj ble det derimot dårligere med. Selv om korpsforeldre var
parat til å stille opp, hadde det spanske koret ikke hatt tid til å øve - men til neste år, da kan de nynne
til Bruremarsjen :)

Reisebrev 4 – to konserter
Onsdag var den store maratondagen med to konserter!
Klokken 12.00 spilte korpset på torget - midt i solsteiken var det et par musikanter som ble litt
solbrente. Men for en konsert! Det var musikk, sang og dans - flere smårollinger lot seg inspirere av
musikken og mange voksne trampet takten til de fengende tonene.
På kvelden var det konsert i dronning Sofia parken, med et stort lokalt publikum. Her fikk
borgermesteren overrakt bilde av korpset, og det ble sagt mange vakre ord om det flotte korpset
vårt. Det lokale koret hadde et par innslag, men høydepunktet var nok "Guardamar te quiero",
akkompagnert av korpset. For musikantenes del kan det hende at en viss bukse som revnet var det
store høydepunktet.....
En flott konsert og en flott musikalsk avslutning på jubileumskonserten var dette. Torsdagen var til
forlystelse - enten på fornøyelsesparken Tierra Mitica, eller på lokal guidet tur med minitog.

Takk til alle store og små som gjorde denne turen så minneverdig!!

