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Innehåll... 

ock it to me, Motown 

 

ueen-final i Gislaved 

Vita skolan i Broby skall byggas om till 
Kulturhus (inte riktigt klart med namn ännu). 
Huset kommer att inrymma både musikskola 
(blivande kulturskola), bibliotek, avdelningen 
för kultur, fritid och turism samt turistbyrån. 
Ombyggnationen har av olika skäl blivit något 
fördröjd. Spaden skall i marken den 2 juni. 
Detta innebär att musikskolan kan slutföra en 
något avkortad vårtermin i befintliga lokaler. 

Forts sid 2 

Våra ungdomar gav sig inte, de ville göra 
Queen-projektet en tredje gång. Skulle det nu 
repriseras ville jag ”höja ribban” något och än-
dra förutsättningarna. Gislaveds musikskola 
och musikgymnasium kontaktades därför. Den 
3-4 feb gav ca 80 ungdomar från Gislaved och 
Östra Göinge två jättefina konserter i Gisla-
veds konsertsal inför totalt ca 800 personer. 
Söndagens konsert blev mycket uppskattad 
och de drygt 400 i publiken gav våra 
ungdomar stående ovationer. 

Forts sid 2 

Ingen undervisning tisd 11/3 
Länsstudiedag för Skånes alla musikskolor 

Gäller ej Tommy Karlsson och Olle Joelsson 
som undervisar enl. ordinarie schema. 

Ingen undervisning vecka 15 
(7/4 – 11/4)  

p.g.a. instrumentdemonstrationer. 
Gäller ej Mirjam Lüddeckens, Tommy 

Karlsson och Magnus (Nutte) Olsson vilka 
undervisar enl. ordinarie schema. 

Föräldraförening har beställt 40 biljetter till 
Emil Sigfridssons produktion av musikalen 
Tarzan på Kristianstads Teater, söndag 6/4 
kl 15:00. Buss till/från teatern kommer att  
hämta och lämna i Broby och Knislinge. 
Medlem som deltar i musikskolans verksam-
het betalar endast 150 kr inkl bussresa (ordi-
narie pris är 310 kr/biljett exkl buss). Beställ 
via tel 044-775 61 32 (ej tel under vecka 8) 
alt. e-post: musikskolan@goinge.net 

Forts sid 3 

Musikalen Tarzan sönd. 6/4 

2008 fyller skivbolaget Motown 50 år. Det vill 
vi på musiksikolan uppmärksamma och ger 
därför en konsert, lördag 3 maj, kl 16.00,  i 
Tydingesjöns festplats med Motown-musik. 
Motown är egentligen ett epitet för staden 
Detroit, huvudstaden för biltillverkning i USA, 
motorstaden, alltså ”Motown”. För 50 år sedan 
fick svarta artister sällan skivkontrakt och 
deras musik hördes sällan i radio. Därför grun-
dade Barry Gordie skivbolaget Motown 1958, 
i en tid  då även medborgarrättsrörelsen 
började vakna. Det från början lilla skivbolaget 
med sina då okända artister erövrade en hel 
värld med sitt speciella sound som har 
påverkat dagens populärmusik enormt mycket. 
Artister som kom fram via Motown är t ex  Ti-
na Turner, James Brown, Stevie Wonder, Dia-
na Ross (Supremes), Four Tops, Lionel Richie, 
Michael Jackson, Aretha Franklin m fl.  
Många av dagens R&B-artister är fortfarande 
produkter av Motown även om skivbolaget i 
dag ägs av multinationella ägare. 

Forts sid 2 
 

Musikläger för stråk och storband 
i Skåne NO-regi 

Musik- och kulturskolorna inom Skåne NO 
(nordost) har utökat sitt samarbete under det-
ta läsåret. Vi planerar att gemensamt arran-
gera lägerverksamhet sommartid samt under 
höstlovet (normalt vecka 44). Går planerna i 
lås blir det ett stråkläger för ungdomar, ca. 
åk 5 - 9, redan i sommar, 12/8 - 16/8, samt 
ett storbandsläger under höstlovet. 

Forts sid 3 

Hela kören och orkestern under repetitionen 
inför Queen-konsert i Gislaveds konsertsal. 



Sida 2 

4-5:orna på Glimåkraskolan har i vår börjat med 
klassorkester. Alla i klassen spelar trumpet eller 
ba-ryton under ledning av Patrik och Mirjam från 
musikskolan. Klasslärarna P-O och Katarina häng-
er på med varsin trumpet. Detta projekt håller på 
till påsk och eleverna spelar allt från Bill Haley 
och Peps till James Brown. 
Stråkklasserna  i Broby (Vallmon och Vinden på 
Prästavångsskolan) som startade i höstas fortsätter 
även denna terminen under ledning av Eva och 
Mirjam. 
Nästa läsår kommer de två återstående barnskole-
grupperna i Broby att få spela i stråkklass. 

/Patrik och Eva 

”Det krävs ett 
helt nytt sätt 
att tänka för 
att lösa de 
problem vi 

skapat med det 
gamla sättet 
att tänka.” 

 
(violinisten) 

Albert Einstein 

Meddela ditt 
mobilnummer 
till musikskolan 

via e-post ! 
 

SMS används 
för att få fram 
meddelanden. 

Klassorkester i Glimåkra och Broby 

Forts från sid 1, Sock it to me, Motown 
Vi vill uppmärksamma den musik som påverkat så 
många från det sena femtiotalet och till dags dato. 
Det ska kännas i magen då en Motown-låt drar 
igång, eller för att citera James Brown “Sock it to 
me“. Förhoppningsvis kommer publiken inte att 
kunna sitta stilla då solister, kör och orkester drar 
igång. 

/Freddie 

Kontrabasen är ett härligt och "fysikt" instrument 
som normalt, inte minst p g a sin storlek, har få ut-
övare inom musikskolorna. Vanligen har vår mu-
sikskola inga elever alls på kontrabas. Men något 
har hänt i Ö Göinge! Vi har just nu TRE kontra-
basister och fler är på gång. Detta är jätteroligt, om 
än lite knepigt att snabbt få fram instrument till 
eleverna. Musikskolan planerar att köpa in 2 nya 
kontrabasar under året. Vid Queen-konserterna i 
Gislaved (se artikel sid 1) fick två av våra 
kontrabasister möjlighet att under tre intensiva 
dagar spela i en stor och riktigt bra orkester till-
sammans med en duktig kontrabasist från 
Gislaved. Då tar man jättekliv i sin utveckling. 

/Sverker 

Kontrabasfeber i Ö Göinge ? 

Forts från sid 1, Queen-final i Gislaved 
Efter söndagens repetition och konsert hade vi en 
mycket trevlig kväll tillsammans på Gnosjö van-
drarhem. Måndag förmiddag gav vi ytterligare en 
konsert inför 400 gymnasieelever i Gislaved varef-
ter bussen vände hemåt.  
18 ungdomar och 3 ledare från Ö Göinge medver-
kade. Stort reportage i Värnamo Nyheter 5/2 kan 
läsas via musikskolans hemsida.  
                                                                    /Sverker 

Musiker i Motowns studio med en ung Stevie 
Wonder i förgrunden. 

SMoK’s Q-projekt 
SMoK (Sveriges Musik– och Kulturskoleråd) har 
fått pengar av Ungdomsstyrelsen för att genomföra 
ett kvalitetsprojekt avseende Sveriges musik– och 
kulturskolor läsåret 07/08. Q som i ”kvalitet” - om 
det skrivs på det engelska tungomålet. 
Tre skolor från Skåne deltar i projektet, däribland Ö 
Göinge. Undertecknad har redan varit i Stockholm 
två gånger och deltagit i givande konferenser. I 
början av mars åker Patrik till huvudstaden för att 
delta i ett tvådagarsmöte. Patrik kommer att ingå i 
en grupp som arbetar med kvalitet ur ett brukar-
perspektiv. Det är alltid nyttigt att få nya intryck 
och göra vad man kan för att inte ”drunkna i sin 
egen ankdamm” 
                                                                   /Sverker  

Några av Queen-entusiasterna ”vilar ut” på 
vandrarhemmet i Gnosjö. 

Forts från sid 1, Första spadtaget 
Om allt går som planerat blir det invigning i januari 
2009. Både huset i sig och den nya utemiljön kring 
både nuvarande Vita och Röda skolan kommer att 
bli ett lyft för Broby och hela kommunen. Ett ”lyft” 
som faller väl in i ”Vision 2015”.  
Vilka lokaler som musikskolan skall nyttja under 
hösten 2008 är ej bestämt ännu. Troligen kommer 
lokaler på Prästavångsskolan att användas för dag-
tidsundervisning i Broby. Mer osäkert är var or-
kester– och körverksamheten skall bedrivas. Tyvärr 
kan vi inte, vilket vi tidigare hoppats på, hyra 
prästgården i Broby.  
Information om ombyggnadsplaner etc. kommer 
fortlöpande att kunna läsas via musikskolans hem-
sida: www.goinge.net/~musikskolan 

/Sverker 

CD med Blåsgänget 
Orkestern Blåsgänget har följt upp höstens lyckade 
skolturné med en egen CD-inspelning. Alla 
medlemmarna får varsin CD. 

/Lars  och Patrik 



Sida 3 

Forts från sid 1, Musikläger för stråk och storband... 
Jag "slåss" för att stråklägret skall förläggas till Glim-
åkra Folkhögskola. Det står för närvarande mellan 
Glimåkra Folkhögskola och Kastanjelund i Yngsjö. 
Pengarna finns redan via generösa erbjudanden från 
Kristianstads och Hässleholms kommuner.  Endast den 
korta planeringstiden kan sätta käppar i hjulen. 
Det finns relativt många möjligheter för äldre 
ungdomar på avancerad nivå att delta i 
lägerverksamhet. Det sak-nas dock helt regional 
lägerverksamhet för de lite yngre i Skåne. Vi avser fylla 
detta "hål". Verksamheten skall även bidra till 
marknadsföringen av Skåne NO via kon-serter vid 
regionens turistmål.  
Så fort allt blir klart kommer berörda elever att få in-
formation. Info kommer även att lämnas på musiksko-
lans hemsida. Missa inte denna chans!  /Sverker 

RUM i Östra Göinge 

 Bli medlem det lönar sig! Årsavgiften är endast 60 kr 
per familj. Medlem blir man genom att betala in årsav-
giften till musikskolans 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 och Lilli Linderoth. 
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 

Stöd till eleverna och verksamheten 
Föräldraföreningen stödjer eleverna direkt genom att bl. 
a. sponsra första terminens instrumenthyra för instru-
menten cello, viola, klarinett, valthorn, baryton, 
trombon och tuba. Föreningen betalar också en del av 
kurs-avgiften 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 medlemmar! Se 
information ovan angående medlemsskap. 

Läger 
Pianoläger 

 

Efter ett års uppehåll blir det under våren ett 
nytt pianoläger. Alla berörda har  fått anmäl-
ningsblankett och förhoppningsvis också redan 
anmält sig, men skulle någon känna sig bort-
glömd, prata till den pianolärare du spelar för. 
Vi kommer som vanligt att ha lägret tillsam-
mans med Osby musikskola, och det kommer 
att äga rum lörd 12 april. Denna gången kom-
mer vi att vara i Osby musikskolas nya lokaler 
i Hasslarödsskolan. 
Vi kommer att dela in deltagarna i tre grupper 
som spelar med varsin lärare, men vi kommer 
också att spela allihop i en jättestor pianoor-
kester. Lärare från Ö Göinge blir Eva Persson 
och från Osby, Eva Eriksson Ehrenberg och 
Peter Camitz. 

 

Stråkläger 
 

Lörd 17 maj inbjuds musikskolans fiol– och 
celloelever till en lägerdag tillsammans med 
Osby musikskolas stråkelever. Vi kommer att 
spela i tre grupper med olika svårighetsnivå, så 
att det inte blir för svårt för någon. Vi kommer 
också att spela några stycken gemensamt i en 
stor orkester. Lägerdagen avslutas kl 16.00 
med en konsert. Lärare blir Eva Persson och 
Olle Joelsson, Ö Göinge samt Lennart Frick, 
Osby. 
                                                                    /Eva 

Forts från sid 1, Musikalen Tarzan 6/4: 
Föräldrar och syskon till medlemmar som 
deltar i musikskolans verksamhet får följa med 
och se Tarzan i mån av plats. Medföljande 
föräldrar och syskon betalar då fullpris 
(grupp-rabatt) 290 kr. Föräldraföreningen 
bjuder på bussresan.   
Vid stor efterfrågan kommer föräldraföre-
ningen om möjligt att köpa till ca. 10 biljetter 
(fylla bussen).  
Beställ senast  28/3. Först till kvarn! 
Musikalen bygger på Phil Collins musik och 
text till Disneys tecknade version av Tarzan. 
Manus är skrivet av David Henry Hwang. 
Musikalen sattes upp för första gången på 
Broadway 2006. 

Musikskolans föräldraförening 

Bli medlem i 
musikskolans 

föräldraförening ! 
Det lönar sig. 

Tarzans kompositör, 
Phil Collins, under 
repetitionerna på 
Broadway. Collins 
slog igenom på 70-
talet som “trummis” 
och sångare i 
gruppen Genesis. 

ÅRSMÖTE FÖR ÖGUM 
(Östra Göinge Unga Musikanter)  

Tisd. 4 mars, kl 16.00 
Alla medlemmar hälsas välkomna 



Sida 4 

Kalendarium våren 2008 

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 3/2, kl 18.00                          Queen-konsert i Gislaved 
 
Månd 4/2, kl 10.00                        Queen-konsert i Gislaved 
 
Onsd 13/2, kl 19.00                       Sabina Lindell, blockflöjt, och Ebba Fredriksson, piano, medverkar 
Kviinge kyrka                               vid passionsgudstjänst  
 
Onsd 27/2, kl 19.00                       Helena Brandsten, cello, medverkar vid passionsgudstjänst  
Bivaröds gamla skola 
                                                        
Månd 3/3, kl 19.00                        Musikcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering 
Broby församlingshem 
 
Onsd 5/3, kl 19.00                         Gor Hukasjan, piano, Carl Nilsson, saxofon och Jennie Martinsson, 
Kviinge kyrka                               blockflöjt, medverkar vid passionsgudstjänst  
 
Onsd 12/3, kl 19.00                       Moa Ahlgren Svedegren och Elisabeth Lindvall, blockflöjt,              
Knislinge kyrka                            medverkar vid passionsgudstjänst  
 
Månd 17/3, kl 19.00                       Daniel Persson och Benjamin Eliasson, gitarr medverkar vid  
Gryts kyrka                                   passionsgudstjänst  
 
Tisd 18/3, kl 19.00                         Bengt Frans Nilsson, trumpet, medverkar vid passionsgudstjänst  
Gryts kyrka 
 
Onsd 19/3, kl 19.00                       Sångelever medverkar vid passionsgudstjänst  
Gryts kyrka 
 
Månd 21/4, kl 19.00                       Musikcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering 
Klockaregården, Knislinge 
 
Lörd 3/5, kl 16.00                          Sock it to me, Motown. (Läs mer om Motown på sid 1) 
Tydingesjöns festplats 
 
Sönd 25/5                                       Happy Sun och Knattekören medverkar vid kulturdag 
Ballingstorp 
 
Tisd 3/6, kl 19.00                           Musik i försommarkväll. Musikskolans elever sjunger och spelar.  
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 
Olle Joelsson                vik fiol, piano              olle_joel@hotmail.com            044-581 71, mobil 0733-72 26 59 
Tommy Karlsson          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 
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      Hemsida: www.goinge.net/~musikskolan 


