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Tilbake – etter 28 år! 02.04.2014

Yngve dirigerer Uskedal musikklag på jubileumsfesten 1.mars 1986. Bildet er eit utsnitt av Kvinnheringen si dekking av festen.
 

Når skulekorpsa denne helga har storsamling i Uskedalen, er Yngve Nikolaisen musikalsk ansvarleg. 
Same Yngve var sesongen 1985/86, som nyutdanna dirigent og musikkpedagog, tilsett i Kvinnherad
musikkskule.  Som ein del av posten sin, var han dirigent for Uskedal musikklag. Dessverre for
Kvinnherad, vart Yngve berre eit år her.  Han flytta til Tysnes og vart rektor i musikkskulen der.

 
Sjølv om Yngve berre var eit år som dirigent i Uskedal musikklag, sette dette arbeidet tydeleg spor etter han, og
vart starten på ein særdeles aktiv og god periode i musikklaget. Korpset hadde 50-årsjubileum i 1986. Dette vart
markert på ulike vis gjennom året.
 
NM-deltaking i Grieghallen for første gang i lagets historie var eit av høgdepunkta.  På  den tida var det eitt
pliktnummer som alle korpsa i divisjonen måtte spela.  Gjennom omfattande førebuingar kjempa korpset med
3.divisjoonsstykket  «Partita» av Edward Gregson.  Glade, fornøgde og inspirerte var musikarane etter å ha klart
å gjennomføre verket frå scenen i Grieghallen.  Lite betydde det at korpset hamna i feil ende av resultatlista. Det
var sådd ei spire som utvikla seg godt i åra som fulgte!

 
I åra etter  vart det mange konkurransespelingar, både i øst og
vest. Plasseringane vart og svært så respektable! Dirigentane Kjartan Wang
Olsen, far til skulemusikkdirigent Tor Skeie Olsen, og Per Olav Paulsen fulgte
opp det profesjonelle arbeidet Yngve hadde starta, på ein framifrå måte. 
Høgdepunktet var vel då Rosendal og Uskedal sikra kvinnhersk  dobbelsiger i
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Yngve er tilbake som musikalsk
ansvarleg på den store

skulekorpssamlinga i helga.

Øyvind R. Nikolaisen dirigerte
skulekorpsa i Uskedalen og Rosendal

under NM både i 2005 og 2006.

Hordaamatøren 1987.  Då vart korpsa møtt av mange glade tilhengarar  og
roser ved heimkomst, og jubelkonsert i Rosendal samfunnshus den
påfølgjande torsdagen!

 
Dessverre for Kvinnherad, flytta altså Yngve til Tysnes.  Tysnesingane har sett stor pris på at han har vore særs
trufast mot den nye heimstaden sin. Heile tida har han vore både hjerne og hjarte i dei gode og pulserande
musikkaktivitetane der.  Mange dyktige musikarar har vakse fram frå dette miljøet.

 
I tillegg har Yngve hatt engasjement i utruleg mange korps.  Frå nivået her hjå oss til dei aller beste korpsa i
landet.  Han har vore mykje nytta både på dei populære  sommarkursa og andre korpssamlingar.  Den dyktige
korpsmannen har halde eit imponerande høgt aktivitetsnivå; - til glede og nytte for mange. Han har ein eigen
evne til å få det beste ut av musikarane,  uansett alder og nivå.

 
Til samlinga i helga har Yngve med seg 6 særs dyktige instruktørar.  Ein av
dei er sonen Øyvind Raknes Nikolaisen, som lærte å gå og syngje sine første
tonar det året dei budde i Kvinnherad.  Han har gått i faren(og bestefaren)
sine fotspor.  Har teke musikkutdanning m.a. ved Griegakademiet, er tilsett i
Askøy kulturskule, spelar i elitekorps og er alt ein erfaren korpsdirigent på
høgt nivå.  Han dirigerte Uskedal skulemusikk, saman med Rosendal
skulekorps, då dei deltok i NM i 2005 og 2006.  Alt då imponerte den unge
dirigenten.

 
Det vert eit kjekt gjensyn med begge to til helga!
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Yngve inspirerte musikklaget til å starte med konkurransespeling. Det gav musikarane mange flotte opplevingar. Her er eit bildeutsnitt frå
Kvinnheringen etter dobbelsigeren i Hordaamatøren 1987.

Tekst og nett: Thor Inge Døssland.


