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Innehåll... 

oDagarna 

 

ulturskola/Kulturhus 2007 

Samarbetet mellan Ljungby, Osby och Östra 
Göinge musikskolor fortsätter och utmynnar 
denna termin i en stor uppsättning av den ny-
skrivna musikalen ”Flykten”. Det blir en riktig 
föreställning i ordets alla bemärkelser med 
sång, agerande, kör, dans, stor orkester, dekor, 
scenkläder, ljud och ljus. 
Föreställning ges 15/11 kl. 19:00 i  Sibbhults 
Folkets hus. Musikalen spelas även i Ljungby 
och Osby (Borgen). 
Biljettpris 120 kr för vuxna, 60 kr för ungdom. 
(Föräldraföreningen sponsrar Sibbhultsföre-
ställningen med 20 kr/biljett. Medlemmar  i fö-
reningen betalar alltså 100 resp. 40 kr). 
Förköp via musikskolan fr.o.m. november. 

forts sid 2 

Det  är självklart att Östra Göinge musikskola 
ville vara med och visa upp sin kvalité när vår 
kommun - tillsammans med  ytterligare sex 
kommuner i nordöstra Skåne, höll 31 augusti – 
10 september  Bodagar för att locka nya in-
nevånare. Fem konserter hann vi med under 
veckan med start på  invigningsdagen, tors-
dagen 31 augusti. Sextio sångare och musi-
kanter från musikskolan under ledning av 
Rasmus Holmberg gav  då i repris den från i 
våras så bejublade Queenkonserten med musik 
arrangerad av Fred Holmberg och Sverker 
Eriksson. Konserten gavs på stora scenen på 
Broby Torg. På söndagen 3 september inledde 
musikskolans blåsorkester tillsammans med 
sångare ur musikskolans barnkör spelsmans-
stämman som senare hölls i Broby Hembygds-
park. 
                                                        forts sid 2 

I arbetet med kommunens budget 2007 har om-
byggnationen av Vita skolan till Kulturhus varit 
ett prioriterat mål. Även om budgetarbetet tagit 
paus till följd av valet och inga beslut ännu är 
fattade, lutar det åt att ombyggnationen 
kommer att genomföras under 2007. 
Arbetet med att bredda utbudet och starta en 

Kul turskola  pågår 
parallellt. 

/Sverker 

Kallelse till årsmöte för 
musikskolans föräldraförening 

Tisd. 17/10 kl 19:00,  
Musikens hus (Vita skolan) i Broby.  

Musikskolan bjuder på musik och fika. Alla 
medlemmar, nuvarande och blivande, hälsas 
hjärtligt välkomna.  

Sara Lundahl, Ljungby, och Filip Olsson, 
Broby, har två av huvudrollerna i den ny-
skrivna musikalen Flykten. 

Här ses ensemblen som medverkade i Broby-
Kamomilla under ett blåsigt genrep tisdag 
morgon 5/9. Till kvällens föreställning hade 
vinden mojnat, scenen fått en baksida och 
allt föll på plats. Kvällens publik uppgick till 
drygt 500 personer. 

Barn– och utbildningsnämndens förslag till 
kommunens inriktningsmål för 2007 – 2010 
lyder: ”Kulturhuskonceptet skall utvecklas 
till att bli en naturlig del i såväl skola som 
övrigt samhällsliv”. Nämndens förslag till 
nämndsspecifika inriktningsmål för 2007 – 
2010 lyder: ”Det estetiska och kulturella 
inom BUN’s verksamhetsområde skall sam-
ordnas inom kulturhusprojektet”. 
De kulturella och estetiska ämnena har en 
stor potential att utveckla skolan. En föränd-
rad organisation möjliggör att nya kompe-
tenser kan komma in i både grundskolan och 
kulturskolan. 

forts sid 2 

Samlad kulturkraft 



Sida 2 

Alla  
morgondagens 
blommor 
gömmer sig i 
de frön som 
sås idag. 
 

Kinesiskt 
ordspråk 
 

Gillar du att 
sjunga?  

Musikskolan 
har barnkörer 
 i Broby och 

Knislinge! 

Då är du välkommen till musikskolans barnkör. 
Kören är öppen för dig som går i åk 0-4. Övning 
torsdagar, antingen i textilsalen, Västerskolan, Knis-
linge kl.15.45 eller sal 8, Musikens Hus, Broby kl. 
17.00. Anmälan till kören görs till Musikskolan 
044 - 775 61 32 eller direkt till körens ledare Nina 
Holmberg  tel. 044 - 418 64, mb 070 - 314 59 69. 
Spelar du redan ett instrument i musikskolan är 
kören kostnadsfri, i annat fall kostar det 200 kr/
termin att vara med.                                          /Nina 

Gillar du att sjunga? 

forts från sid 1, Flykten... 
Flykten är en nyskriven musikal. Musik och text är 
skriven av Lars-Göran Sandberg, scenografin är 
gjord av Karolina Gardelid. Koreografer är Made-
leine Carlsson och Evelina Jonsson.  
Filip Olsson från Broby har en av huvudrollerna. 
Musikalen handlar om en ung kvinna som är på 
flykt. När det blir för svårt flyr hon i tanken till 
annan tid och miljö. Filip är mannen som förföljer 
kvinnan (Sara Lundahl, Ljungby). Musikskolan har 
givit Filip många olika uppgifter genom åren. 
Uppgifter Filip klarat med glans. Att vara en riktig 
”skitstövel” blir dock en helt ny utmaning för den 
genomtrevlige Filip. 
Totalt är det över hundra medverkande i uppsätt-
ningen. Missa inte chansen att se denna jätteupp-
sättning på hemmaplan. 

/Sverker 

Under år 2006 firas över hela världen att det är 
250 år sedan Wolfgang Amadeus Mozart föddes. 
Mo-zart var ett s. k. underbarn, redan vid tre års 
ålder började han spela piano och fiol och när han 
var fyra år komponerade han sin första menuett. 
Hans pappa utnyttjade detta att Mozart var ett 
musi-kaliskt underbarn och  han turnerade i 
Europa till-sammans med sin pappa och sin 
storasyster Nannerl under flera år från det han var 
sex år. 
Tyvärr blev han inte så gammal, redan vid 35 års 
ålder dog han, men han hann komponera väldigt 
mycket fin musik. En del av den kommer musik-
skolans elever att framföra på en Mozart-afton 

Mozart 250 år 

forts från sid 1, Samlad kulturkraft 
Kulturen skall vara ”grädden i moset” - inte på 
moset. Det handlar inte om att bara konsumera 
kultur, utan om att även använda 
kulturen som ett kraftfullt verktyg 
i skolarbetet. Verktyg som kan 
hjälpa till med att skapa en inspirerande, 
omväxlande och god inlärningsmiljö. Dagens skola 
handlar mycket om motivation – inte bara om 
inlärningssvårigheter och ordningsproblem. 
Som ansvarig för musikskolan (och verksam 
fysiklärare inom gymnasiet/KomVux), känns det 
inspirerande att vi faktiskt har en ledning för 
skolan som driver progressiva utvecklingsfrågor. 

/Sverker 

forts från sid 1, BoDagarna 
På torgets scen bjöd man på både Skånelåtar och 
ytterligare några låtar nyskriven musik. 
På tisdagen gav solister och orkester från Ö. G. Mu-
sikskola med ”tillskott” också från Osby musikskola 
samt fyra barnskoleklasser från Prästavångsskolan i 
Broby, en bearbetad version av ”Folk och Rövare i 
Kamomilla  stad”. Musiken omarrangerad av Sver-
ker Eriksson till upprockat tempo och i handling an-
knöt vi till likheterna mellan sagans Kamomilla stad 
och samhället Broby via anekdoter ur Brobys histo-
ria som  undertecknad la in mellan låtarna. 
Sällan har väl en konsert varit mer välbesökt - det 
uppskattades ha varit drygt femhundra personer i 
publiken!  
På torsdagen hölls allsångsafton i ett av serve-
ringstälten på torget. Fullsatt med sångglad publik, 
damkören Illecebra,många duktiga solister och Ann 
Jönsson som konferencier skapade en härlig stäm-
ning i tältet. 
På lördagen och söndagen avslutades så veckan med 
två lysande konserter, en i Osby och en i Broby, med 
Ö. Göinge/Osby Kammarorkester tillsammans med 
cellisten Johanna Sjunnesson som solist.  
Flyttar man till Östra Göinge har man rika tillfällen 
till att både själv delta i musicerande och till att få 
lyssna till levande kvalitetsmusik ur alla genrer. Det 
visade verkligen vår musikskola under Bodags-
veckan! 

/Nina 

Lina Axerup som Tant Sofia i Broby-Kamomilla 

Blåsgänget planerar att turnera på fem skolor 
under två dagar i höst. Västerskolan, 
Prästavångskolan, Glimåkraskolan, Mölleskolan 
och Kviingeskolan kommer att få besök. 
Blåsgänget består av 4 trum-peter , 4 saxofoner, 2 
tvärflöjter, en klarinett , elbas och trummor. De 
spelar främst popmusik. Ledare är Lars Carlsson 
och Patrik Vannerberg.                                  /Lars 

Blåsgänget på turné ! 
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ss 

Föräldraföreningen har undersökt möjligheten för musik-
skolans elever att få rabatt i de lokala musikaffärerna. 
Lasses musik i Kristianstad ger 10% rabatt till elever 
(gäller ej CD-skivor). Elmelids musik i Höör ser över sina 
rutiner för rabatter men kommer med all sannolikhet även 
i fortsättningen att ge rabatter till musikskoleelever. 
Musik-börsen i Kristianstad har föräldraföreningen ej 
kunnat nå ännu. Tala alltid om att du är elev i musikskolan 
då du handlar i de lokala musikaffärerna! 

RUM i Östra Göinge 

Talong medföljer denna tidning.  
Bli medlem det lönar sig! Årsavgiften är 
endast 60 kr per familj. Medlem blir man 
genom att betala in årsavgiften till musik-
skolans föräldraförening,  
bankgiro: 55 96-61 39 
Glöm ej !!! att skriva namn, adress 
och telefonnr. på talongen. Skriv även 
namn på alla barn i familjen som spelar i 
musikskolan. 

RUM står för 
Riksförbundet 
Unga Musikanter.  
RUM är en riks-
täckande orga-
nisation som bl.a. 
ger bidrag till  
musikläger. 
Årsavgiften i Ö. 
Göinge RUM-
förening är 30 kr. 
Alla medlemmar 
får tidningen 
Rumba. 

Sekreterare: Anne Norup, tel 044-600 08 
Kassör: Karolina Sjunnesson, tel 044-467 57 

I RUMs styrelse ingår Sverker Eriksson (ordf), Eva 
Persson, Lilli Linderoth, Sofia Jönsson och Paulina 
Norup (elevrepresentant). 
Om du är medlem i RUM får du åka på alla läger som 
RUM arrangerar, både här i Ö. Göinge och i hela 
Sverige. Du får också rabatterad lägeravgift. Dessutom 
får du tidningen Rumba hem i brevlådan. Att vara 
medlem i RUM kostar bara 30 kr för ett helt läsår. Är du 
inte redan medlem,  så tag med dig 30 kr och lämna till 
din spellärare. 

Musikskolans föräldraförening 

Bli medlem 
Glöm ej ange avsändare på talong !!! 

Stöd till eleverna och verksamheten 

Föräldraföreningen stödjer eleverna direkt genom att t.ex. 
sponsra första terminens instrumenthyra för instrumenten 
cello, viola, klarinett, valthorn, baryton, trombon och tuba. 
Föreningen betalar också en del av kursavgiften till de 
medlemmar som deltar i musikläger och endagarskurser. 
Föräldraföreningen fungerar även som en intresseförening 
vilken både försvarar verksamheten och bidrar till dess 
utveckling. Är er familj inte redan med, så bli medlem-
mar ! Se information här intill angående medlemskap. 

Föräldraföreningen brukar arrangera en kon-
sert– eller musikalresa per år där föräldra-
föreningen bjuder medlemmarna på rese-
kostnaden samt en del av biljettpriset. 
Denna termin sponsrar föreningen alla 
medlemmar som vill se Sibbhultsföreställ-
ningen 15/11  av musikalen ”Flykten” med  
20 kr/biljett. Förköp av biljetter på 
musikskolan fr.o.m. november. Beställ via 
044-775 61 32.  

Läger 
Under vårterminen hade vi ”vanliga” läger-
dagar för blockflöjt och piano. Lägerdagen för 
stråk var något utökad denna gången då även 
sångare och blockflöjtister bjöds in, så totalt 
var det över 70 deltagare. Temat var irländsk 
folkmusik och som gästlärare fungerade mu-
sik– och dansgruppen Barefield Ceili Band 
från Irland.                                               
                                                               /Eva 

Flykten – musikalresor Rabatt i musikaffärer 

Deltagarna på den irländska lägerdagen fick känna på 
både irlänsk folkmusik och folkdans. Här visar en liten 
irlänsk tjej de koncentrerade deltagarna stegen till en 
dans. 

Ann-Helén  från Lönsboda och Moa  från Bro-
by var med på Ö. Göinges och Osbys gemen-
samma blockflöjtsläger 1/4-06 

 

Queen 
Önskemål har framkommit om att vi ska göra 
Queenkonserten en gång till. Eventuellt kom-
mer det att bli så. I så fall åker vi iväg en helg 
(med övernattning) till våren och gör konser-
ten lite längre bort. 
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Kalendarium hösten 2006 

Personalen, från vänster: Karin Ille, Magnus "Nutte" Olsson, Nina Holm-
berg, Patrik Vannerberg, Fred Holmberg, Sofia Jönsson, Lars Carlsson, 
Eva Persson, Sverker Eriksson, Mirjam Lüddeckens 

Musikens Hus                                                                                                        044-775 61 32 
Fax-nummer till musikskolan                                                                               044-775 61 32 
 
Musikledare, Sverker Eriksson                          sverker.eriksson@goinge.net   044-775 61 32, mobil 0709-53 61 32 
Lars Carlsson                träblås, gitarr                lars.carlsson@goinge.net          044-403 43, mobil 0701-51 13 36 
Sofia Jönsson                fiol, piano                     sofia.jonsson@goinge.net        044-22 54 96, mobil 0733-22 54 96 
Nina Holmberg             piano, blockflöjt           carina.holmberg@goinge.net   044-418 64, mobil 0703-14 59 69 
Fred Holmberg             gitarr, elbas                   fred.holmberg@goinge.net       044-418 64, mobil  0708- 63 81 81 
Karin Ille                      sång, piano, blockflöjt karin.ille@goinge.net               044-400 09, mobil 0705-78 90 98 
Tommy Karlsson          vik gitarr, el-bas           tommy.karlsson@goinge.net    0479-134 33, mobil 0733-41 34 33 
Mirjam Lüddeckens     gitarr                             mirjam.luddeckens@goinge.net 044-10 39 12, mobil 0734-11 70 51 
Magnus Olsson             slagverk                        magnus.olsson@goinge.net      044-692 77, mobil 0731-81 69 78 
Partik Olsson                vik gitarr, el-bas                                                              044-10 68 46, mobil 0703-52 04 29 
Eva Persson                  piano, cello, blockflöjt eva.persson@goinge.net           044-417 88, mobil 0705-87 70 98 
Patrik Vannerberg        bleckblås, slagverk       patrik.vannerberg@goinge.net 0451-819 55, mobil  0708-19 41 29  
 

Adress: Musikskolan, Skolgatan 1, 280 60 BROBY, e-post: musikskolan@goinge.net  

Telefonnummer, e-post   

Anmäl alltid  
sjukdom och 
förhinder.  
Ring i första hand 
din lärare.   
Om läraren ej är 
anträffbar, ring:  
044– 775 61 32. 

 

Under Fred Holmbergs sjuk-
skrivning vikarierar Patrik 
Olsson, Tommy Karlsson och 
Magnus “Nutte” Karlsson som 
lärare i gitarr, elgitarr och el-
bas. Fred börjar troligen att 
jobba igen under november 
eller december. 

      Patrik               Tommy 

Tisd 17 okt, kl 19.00                 Föräldraföreningens årsmöte, musikunderhållning, servering. 
Musikens Hus, Broby 
 

Tisd 24 okt, kl 19.15                 FN-café. Musikskolans elever sjunger och spelar på temat ”fred”. Servering 
Broby församlingshem 
 

Månd 13 nov                             Blåsgänget på skolturné, se sid 2 
 

Onsd 15 nov, kl 19.00              Musikalen ”Flykten”. Nyskriven musikal med medverkan av elever och lärare från  
Folkets Hus, Sibbhult              musikskolorna i Ö. Göinge, Osby och Ljungby, se mer information på sid 1 och 2 
 

Lörd 18 nov, kl 18.00               Musikalen ”Flykten”. Nyskriven musikal med medverkan av elever och lärare från  
Borgen, Osby                            musikskolorna i Ö. Göinge, Osby och Ljungby, se mer information på sid 1 och 2 
 

Månd 20 nov, kl 19.00            Nybörjarkonsert 
Knislinge församlingshem 
 

Torsd 23 nov, kl 19.00            Mozart-afton. Musikskolans elever sjunger och spelar musik av Wolfgang Ama- 
Broby församlingshem           deus Mozart. Servering.  Se sid 2 
 

Sönd 3 dec, 15.00                      Bell Flauto medverkar vid Osby musikskolas skyltsöndagsspelning 
Kulturhuset, Osby 
 

Onsd 6 dec                                 Blåsgänget på skolturné, se sid 2 
 

Tisd 12 dec, kl 19.00                 Jul-café. Musikskolans elever sjunger och spelar julmusik. Servering 
Knislinge församlingshem 
 

Tisd 19 dec, kl 19.00                 Julkonsert. Musikskolans elever sjunger och spelar julmusik. 
Kviinge kyrka, Hanaskog 
 


