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Medlemmer 
Skiensfjordens Trekkspillklubb hadde pr. høsten 2009 15 aktive medlemmer, inkludert 3 
elever fra Kulturskolen, og 27 passive medlemmer.  
Skiensfjordens Trekkspillklubb er en samspillgruppe under kulturskolen.  
 
 
Møter 
Det ble avholdt styremøte 25 august. Det ble bl.a. lagt aktivitetsplan for resten av året og 
diskutert om klubben skal ta på seg å arrangere NM i Trekkspill 2011.  
Medlemsmøte ble avholdt 08. september og man ble enige om å sende inn NM søknaden og 
også søke om DM neste år. Begge søknadene er innvilget. 
 
 
Øvelser 
Øvelsene holdes i Skien Kulturskoles lokaler i Ibsenhuset hver tirsdag fra kl. 19-21.30. 
 
 
Trekkspillseminar 
Mange av klubbens medlemmer deltok på NTL Telemark krets sitt trekkspillseminar på 
Nordsjø Hotell i januarmåned. Seminaret er en årlig hendelse, og i tillegg til et godt faglig 
program, bidrar seminaret til å styrke det gode sosiale miljøet i klubben og blant trekkspillere 
i regionen generelt.  
 
 
DM 2009 
DM ble arrangert i Hof. Trekkspillklubben stilte i klassen Gammeldans hvor det ble 
gullmedalje! 
 
 
Teaterforestilling  
Skiensfjordens Trekkspillklubb skulle hatt en forestilling med voksenteatergruppa ved Skien 
Kulturskole, men ble avlyst pga. et dødsfall.  Forestillingen som heter ”Ti små negerbarn” og 
er basert på boka av samme navn av forfatteren Agathe Christie, ble i stedet bli satt opp 28-29 
januar 2010.  
 
 
Sommeravslutning 
Trekkspillklubben hadde sommeravslutning hos Aase i begynnelsen av juni. 
 
 
 



Sankthansaften på Bakkestranda 
Hvert år arrangerer Trekksillklubben sankthansfeiring for grenlands befolkning på 
Bakkestranda i Skien. Været var i år flott, steminingen fin og ikke minst var musikken bra!  
 
 
Kulturskolens jubileumskonsert i Ibsenhuset 
Onsdag 4. november hadde Skien kulturskole en stor konsert i Per Gynt salen i Ibsenhuset i 
anledning 40-års jubileet. Programmet var variert med alt fra sang, musikk, teater og dans og 
trekkspillkubben bidro med flere innslag, både i samarbeid med voksenteatergruppa, 
barneteater og Finn Arne Dahl Hansen som solist på trompet. Det var ganske mange ekstra 
øvinger i forkant, men forestillingen ble en stor suksess med fullsatt sal. 
 
 
Foajekonsert i Ibsenhuset 
Det ble spilt foajékonsert i Ibsenhuset lørdag 31. oktober i forbindelse med et 
trekkspillseminar avholdt samme helg i Ibsenhuset. Trekkspillseminaret var i regi av 
foreldrene til trekkspillelevene ved Skien Kulturskole og trekkspillklubben. Bortsett fra Finn 
Arne Dahl Hansen som solist på trompet, var det en ren trekkspillkonsert med både moderne 
og tradisjonell musikk. I tillegg til trekkspillklubben bidro både elever og lærere fra 
trekkspillseminaret. 
 
Markering av jubilanter 
Jørn og Barbro har i løpet av året rundet 50 år. 
 
Julebord og avslutning 
Etter siste øvelsen 15. des. ble det juleavslutning hos Hege. På menyen stod pizza bestilt fra 
bryggeriet! Det ble en koselig avslutning på et fint trekkspillår! 
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