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Innehåll... 

tråksamarbete 

 

eslut om Kulturhus 

Vi fortsätter de senaste årens tradition med en 
stor föreställning i maj. Förra året var temat 
musik av Queen, året dessförinnan musik av 
Beatles. I år blir temat (guld-)korn ur den 
svenska pop-musiken. Queen och Beatles var 
ganska avan-cerad musik. I år har vi medvetet 
valt en lägre svårighetsnivå som möjliggör att 
fler kan medverka. Inte bara de vanliga 
ensembleinstrumenten utan även slagverks-
elever, pianister, gitarrister och blockflöjtister 
skall kunna vara med. 
Föreställningen framförs i Glimåkra Folkets 
Park sönd 13/5, kl 16.00. 

/Sverker 

Efter tre lyckade projekt mellan musikskolorna 
i Ö. Göinge, Osby och Ljungby, fortsätter vi 
nu samarbetet under vårterminen. För två år 
sedan gjorde vi en spökkonsert med orkester 
och kör,  förra våren framfördes Folk och 
rövare i Kamomilla stad, och i höstas 
uruppfördes den ny-skrivna musikalen Flykten. 
Nu i vår är det dags för stråkorkestrarna på de 
tre musikskolorna att få spela tillsammans och 
det övas redan för fullt på Money, money, mo-
ney, Öppna landskap, Starwars och många fler 
låtar. 
Lördagen den 24 mars kommer vi att träffas 
allihop för att öva tillsammans, och kl. 16.00 
är alla välkomna till Broby församlingshem för 
att lyssna på den konsert som avslutar övnings-
dagen. 
Lördagen därpå, 31 mars, kommer konserten 
att upprepas i Ljungby. 

/Eva 

I och med att kommunens budget för 2007 
fastställdes i fullmäktige, fattades även beslut 
om investeringen som möjliggör att Musikens 
Hus (Vita skolan i Broby) byggs om till ett 
Kulturhus. 
Arkitekten har nu återupptagit arbetet med 
projekteringen. Rådande överhettning på 
byggmarknaden medför att Tekniska kontoret 
vill avvakta något med upphandlingar. För 

närvarande är det inte 
ens säkert att man får in 
några  anbud alls. 

forts sid 2 

Föräldraföreningen har bokat 30 biljetter till 
Grease, fredag 16/3 på Nöjesteatern i Mal-
mö. Medlemmar kan köpa biljett inkl. buss-
resa till subventionerat pris. Först till 
kvarn… 

Ingen undervisning tors 15 mars 
~ 

Ingen undervisning v 13 

Torsd 15 mars har Skånes musik– och kul-
turskolor gemensam studiedag. All under-
visning är inställd 
Vecka 13 (26/3 – 30/3) genomför musik-
skolan instrumentdemonstrationer. All 
under-visning, undantaget undervisning för 
Mirjam Lüddeckens, Tommy Karlsson och 
Magnus (Nutte) Ohlsson, ställs in. Mirjam, 
Tommy och Nutte undervisar enl. ordinarie 
schema. 

Sångdag i Osby 

Sångelever fr o m års-
kurs 6 från Östra Gö-
inge och Osby musik-
skolor inbjudes att 
delta i en sångdag  i 
Osby, lördagen den 
5/5. Ledare blir sång-
pedagog Lotta Carlén 
som till vardags basar 
över musiklärar-
utbildningen vid 
Malmö Musikhög-

skola. Lotta har tidigare gästat oss, gett oss 
inspiration och skapat sångarglädje och vi 
ser mycket fram emot hennes besök. 
Sångdagen kommer att avslutas med en 
konsert för anhöriga.                           /Karin 

Lotta Carlén 



Sida 2 

Att sända ljus 
till människo-
hjärtats in-
nersta göm-
men – det är 
musikens 
uppgift 
 
 

Robert 
Schumann 

Gillar du att 
sjunga?  

Musikskolan 
har barnkörer 
 i Broby och 

Knislinge, 
sånggrupp i 
Glimåkra, 

ungdomskör 
samt vuxenkör 

i Broby! 

Gillar du att sjunga i kör ? 

Önskemål har framkommit om att Queenprojektet 
skall få leva vidare. Gislaveds musikskola, en av 
landets absolut bästa och anrika musikskolor, har 
vi-sat intresse för ett samarbete med utgångspunkt 
från det material Freddie och undertecknad tagit 
fram med musik av rockgruppen Queen. Samarbetet 
skulle då även omfatta det estetiska programmet på 
gymnasiet i Gislaved.  
Gislaved har föreslagit hösten -07 som möjlig tid-
punkt. Det passar oss bra då våren redan känns väl-
fylld. Blir samarbetet av kommer det att innebära 
resa över en helg (med övernattning). Eventuellt 
kan det även  bli något framträdande för skolor i 
Gislaved på måndagen.                               /Sverker 

Queen till Gislaved  

Ända sedan Vita Skolan i Broby blev Musikens 
Hus, har vi bedrivit musikcaféverksamhet där. 
Efter Räddningstjänstens besiktning i höstas 
visade det sig att utrymningsmöjligheterna inte är 
tillfredsställande för folksamlingar större än 30 
personer. Därför hyr vi nu in oss i andra lokaler, 
som till exempel församlingshemmen i 
kommunen, när vi har musikcafé. Vi kommer dock 
att ha kvar en del interna framträdanden på 
Musikens Hus, då inte allmänheten inbjudes. 
Vid kommande ombyggnad av Musikens hus (Vita 
skolan) till kulturhus, förbättras givetvis utrym-
ningsvägarna. 

/Karin 

Blåsgänget turnerade på fem skolor under två dagar  
höstterminen -06. Västerskolan, Prästavångsskolan, 
Glimåkraskolan, Mölleskolan och Kviingeskolan  
besöktes. På bilden här intill syns gänget under en 
av repetitionerna inför turnén. Alla klädda i de tuffa 
”Blåsgänget on tour”-tröjorna som musikskolans 
föräldraförening bekostat. Hela turnén blev mycket 
uppskattad ute på skolorna och ledarna Lars och 
Patrik var oerhört stolta över  sitt gäng !  
I samband med  projektet spelade Blåsgänget även 
in en helt egen CD-skiva                            /Sverker 

Blåsgänget on tour 
~egen CD 

Musikcaféer 

Patrik och Lydia framför “Jul, jul strålande jul” på 
valthorn resp. trumpet vid julkonserten i Kviinge 
kyrka, 19/12-06. 

Blåsgänget iförda tuffa T-tröjor, sponsrade av 
musikskolans föräldraföreningen. 

Beslut om Kulturhus, forts från sid 1 
Trolig byggstart blir någon gång under hösten 
2007. 
Kulturhuset kommer att inrymma musikskola (bli-
vande kulturskola), bibliotek och även KFT-av-
delningens (kultur, fritid och turism) administra-
tion. Hur musikskolan skall hantera under-
visningen under själva ombyggnadstiden 
återkommer jag till i höstens informationsblad. 

/Sverker 

Barnkörerna arbetar under vårterminen  på  
"ingre-dienserna"  till en liten show som deltagarna 
själva kommer att sätta samman. Vi planerar att 
framföra den senare under våren men har inte 
bestämt exakt när och var än.  Affischer och 
flygblad ger så små-ningom tid, plats och andra 
detaljer!  
Kören är öppen för dig som går i åk 0-4, och övar 
torsdagar, antingen i textilsalen, Västerskolan, 
Knislinge kl. 15.45 eller sal 8, Musikens Hus, Bro-
by kl. 17.00.  
Vill du vara med och sjunga så  anmäl dig till mu-
sikskolan 044 - 775 61 32 eller direkt till barnkör-
ernas ledare Nina Holmberg  tel 044 - 418 64. 
Musikskolan har även en sånggrupp i Glimåkra 
(för elever i årskurs 4 och 5) som leds av Mirjam 
Lüddeckens, tel 044 – 10 39 12. 
Vecka 10 startar en ny ungdomskör  i Broby för 
dig som går på högstadiet och gymnasiet. Är du in-
tresserad av att vara med, kontakta Karin Ille, tel 
044 – 400 09, eller musikskolan, tel ovan. 
Vuxna som vill sjunga i kör kan också kontakta 
Karin. Hon leder musikskolans damkör Illecebra 
som träffas på torsdagskvällarna i Broby, Musikens 
Hus. 
Spelar du redan ett instrument i musikskolan är 
körsången kostnadsfri, i annat fall kostar det 200 kr/
termin att vara med.                                         /Nina 



Sida 3 

Petra Torgilsson vikarierar 
som fiol– blockflöjts- och 
pianolärare under Sofia 
Jönssons sjukskrivning. 
Petras egentliga huvud-in-
strument är cello. Petra har 
även hand om orkestern 
Stråkligan samt medverkar 
i Kammarorkestern. Det är 

ännu oklart hur länge Petra kommer att vikariera. 
Gissningsvis blir det hela denna terminen. 

/Sverker 

RUM i Östra Göinge 

 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 deltar i 
musikskolans verksamhet. 

/Välkomna ! 

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 och Sofia Jönsson  
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 läm-
na till din spellärare. 

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. 

Läger 
P g a av lokalproblem både här i Broby och i 
Osby, kommer vi inte att ha något pianoläger 
detta läsåret. 
 

Blockflöjtsläger kommer vi dock att ha, lörd 
21 april eller lörd 5 maj. Förhoppningsvis är 
Osby musikskolas nya lokaler klara då så att vi 
kan vara där. Anmälningsblankett kommer att 
delas ut i mitten av mars. 
 

Eftersom ganska många stråkelever deltar i vå-
rens samarbete mellan Ö. Göinge,  Osby och  
Ljungby (se sid 1) kommer något stråkläger 
inte att ordnas denna terminen. Vi hoppas dock 
kunna ordna en halv speldag för nybörjarna så  
att de får känna på hur det är att spela tillsam-
mans. 
                                                                   /Eva 

 

forts från sid 1, Grease 16/3 i Malmö 
Medlemmar som deltar i  musikskolans verksamhet betalar 
reducerat pris, 320 kr inkl. buss. Övriga medföljande 
betalar fullpris, 515 kr inkl. buss. Buss avgår från Park-
skolan i Osby kl 17.00. Bussen gör uppehåll för mat 
(medtag matpengar) vid McDonalds under hemresan, åter 
i Osby ungefär kl 00.30. 
Närmare information och deltagarlista för samåkning till 
och från Osby kommer att skickas till berörda. 
Missa inte denna chans! Anmäl er till musikskolan tel 
044-775 61 32 alt. e-post: musikskolan@goinge.net 
Sista anmälningsdag 5/3. 
Är ni inte redan medlemmar i föräldraföreningen så kan ni 
givetvis passa på att bli det nu. Se information här intill. 
Det kostar bara 60 kr/familj. 
Mer information om själva föreställningen kan du få via 
internet och URL (adress): http://www.greasemusical.se/ 

/Föräldraföreningen genom Sverker 

Musikskolans föräldraförening 

Missa inte 
chansen att få 

uppleva 
musikalen Grease 
på Nöjesteatern i 
Malmö fre 16/3. 

Kallelse till årsmöte för ÖGUM 

Tisdagen 27/2 kl 16.00 i Musikens Hus, 
Broby, håller RUM i Östra Göinge (Östra 
Göinge Unga Musikanter, ÖGUM) årmöte. 
Alla med-lemmar hälsas välkomna. 

Nytt ansikte på  
musikskolan 



Sida 4 

Kalendarium våren 2007 

Telefonnummer, e-post   

Anmäl alltid  
sjukdom och 
förhinder.  
Ring i första hand 
din lärare.   
Om läraren ej är 
anträffbar, ring:  
044 – 775 61 32 
eller 775 61 38 

Sönd 18/2, kl 9.15                   G-klavarna medverkar vid gudstjänst 
Emmislövs kyrka 
 

Onsd 28/2, kl 19.00                 Bengt Frans Nilsson medverkar vid passionsgudstjänst 
Knislinge kyrka 
 

Månd 5/3, kl 19.00                  Musikcafé. Musikskolans elever spelar och sjunger. Servering 
Klockaregården, Knislinge 
 

Onsd 7/3, kl 19.00                   Kammarorkestern medverkar vid passionsgudstjänst 
Kviinge kyrka 
 

Onsd 14/3, kl 19.00                 Helena Brandsten medverkar vid passionsgudstjänst 
Bivaröds gamla skola 
 

Torsd 15/3, kl 19.00                Länsstudiedag. Undervisningen är inställd 
 

Lörd 24/3, kl 16.00                 Stråkorkesterar från musikskolorna i Ö Göinge, Osby och Ljungby ger konsert 
Broby församlingshem 
 

Vecka 13                                 Instrumentdemonstrationsvecka. Mirjam, Magnus (Nutte) och Tommy undervisar 
                                                 som vanligt. Övriga lärares lektioner är inställda 
 

Onsd 28/3, kl 19.00                 Moa Ahlgren Svedegren och Elisabeth Lindvall medverkar vid passionsgudstjänst 
Kviinge kyrka 
 

Månd 2/4, kl 19.00                  Anette Kristensson och Margareta Larson medverkar vid passionsgudstjänst 
Gryts kyrka 
 

Tisd 3/4, kl 19.00                    G-klavarna medverkar vid passionsgudstjänst 
Gryts kyrka 
 

Onsd 4/4, kl 19.00                   Bell Flauto medverkar vid passionsgudstjänst 
Gryts kyrka 
 

Onsd 25/4, kl 19.00                 Musikcafé. Musikskolans elever spelar och sjunger. Servering 
Folkets Hus, Sibbhult  
 

Sönd 28/4                                Blåsgänget underhåller på torget under ”Våryran” 
Torget, Broby 
  

Torsd 10/5, kl 19.00                Allsångskonsert. Musikskolans körer och solister sjunger för och med publiken. 
Knislinge församlingshem     Servering 
 

Sönd 13/5, kl 16.00                 Svenska popkorn, konsert med svensk pop och rock. Stor orkester, kör och  
Folkets park, Glimåkra         sångsolister medverkar 
 

Tisd 5/6, kl 19.00                    Musik i försommarkväll. Musikskolans elever spelar och sjunger. 
Gryts kyrka 
 
 
 

Musikens Hus                                                                                                    044-775 61 32 
Personalrum                                                                                                      044-775 61 38 
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               sjukskriven                   sofia.jonsson@goinge.net 
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          gitarr, el-bas                 tommy.karlsson@goinge.net    0479-134 33, mobil 0733-41 34 33 
Mirjam Lüddeckens      sång, 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 
Eva Persson                  piano, cello, blockflöjt eva.persson@goinge.net           044-417 88, mobil 0705-87 70 98 
Petra Torgilsson           vik fiol, piano              petra.torgilsson@goinge.net     0479-207 46, mobil 0732-56 14 12 
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  


