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Innehåll... 

usik och grundskolan  

 

tenforsaskolan 

Kulturhuset Vita skolan är för närvarande en 
byggarbetsplats full av aktivitet. AB Järletoft 
Bygger utför själva ombyggnationen av Vita 
skolan och  Tekniska kontoret ombesörjer ute-
miljön. 
Byggnationen skall vara klar vid årsskiftet och 
invigning planeras preliminärt till början av 
februari 2009. Även hela våren 2009 är tänkt 
att bli en del av själva invigningen med mas-
sor av spännade verksamhet. 

Forts sid 2 

...slår musikrekord! Stenforsaskolan har 
musikkurser där eleverna erbjuds att lära sig 
spela instrument och få gymnasiepoäng för 
det. I år har kursen slagit rekord på två sätt. 
Vi har aldrig haft så många elever engage-
rade tidigare. I år är det 56 stycken som är 
anmälda och går grundkursen eller 
fortsättningskursen. Även rekord i antal 
sångare, 30 stycken av kursens deltagare har 
anmält sig till sång och sjunger ensam eller i 
grupp. Tolv stycken har valt gitarr, sex 
stycken trummor och där utöver enstaka 
anmälningar till elbas, elgitarr och piano. 
Dessutom har vi för första gången fått en elev 
på cello. 

Forts sid 2 

Kallelse till 
Föräldraföreningens årsmöte 

Tis. 4/11 kl. 19:00, Knislinge Vita skolan 
~ 

Musikskolan bjuder på musikunderhållning 
och fika i samband med årsmötet.  

Alla nuvarande och blivande medlemmar 
hälsas hjärtligt välkomna!  

BU-förvaltningens och musikskolans projekt 
med blås– och stråkklasser inom grundskolan 
fortsätter även detta läsåret. 
Eva och Mirjam fortsätter att spela fiol och 
cello på Prästavångsskolan i Broby med de två 
barnskoleklasserna på Linden som ej kom med 
förra läsåret.  
På Mölleskolan i Sibbhult får 15 barn i åk 3 
och deras lärare spela trumpet och baryton-
horn tillsammans med Patrik och Mirjam 
under hösten. 
Mirjam arbetar även som tidigare med flera 
parallella musikalprojekt inom grundskolans 
verksamhet. Under hösten är det Västerskolan  
i Knislinge och Prästavångsskolan i Broby 
som får ta del av Mirjams tjänster. 
Till våren hoppas vi kunna visa upp någon av 
dessa musikaler i Kulturhuset Vita skolan. 

/Sverker 

Fem musicerande tjejer med attityd’ som 
deltar i Stenforsaskolans musikkurs. Från 
vänster: Elin Svahn, Elin Landgren, 
Hannah Nilsson, Malin Lesniak, Celie 
Tkaczyk, alla från klassen BF08 (Barn– och 
fritidsprogrammet). 

Ny ventilation på väg in i Kulturhuset Vita 
skolan via taket. Bild tagen 2008-10-02. 

De båda stråkklasserna från Prästavångs-
skolan samlade i “Röda rummet”. 



Sida 2 

...inte någon lokal variant av Bellmanhistoria, 
utan höstens nya ”Östra-Göingar” i Kammar-
orkestern. En bra bild av orkestermedlemmarnas 
”bredd”.  
Sedan några år driver musikskolorna i Ö. Göinge 
och Osby en gemensam kammarorkester för 
främst stråkmusiker på avancerad nivå. Orkestern 
består både av elever från de två musikskolorna 
samt vuxna fritidsmusiker. Två lärare från Osby 
musikskola samt undertecknad från Ö. Göinges 
dito medverkar och leder orkestern. 
I år har orkestern vuxit till 15 medlemmar, 9 
violinister, en altviolinist, 4 cellister och en 
kontrabasist. 
Orkestern kommer att medverka vid flera tillfällen 
under våren -09 i samband med invigningen av 
Kulturhuset Vita skolan (hela våren -09 är 
”invigning”). Orkestern kommer bl.a. att 
installera den cembalo som skänktes till 
musikskolan av Knislinge-Gryt Församling med 
ett barockmusikprogram. 
Ett program med större sättning inkl. blåsare och 
slagverk planeras även. För att hinna studera in 
allt kommer orkestern ha ett ”träningsläger” 
någon helg under vintern.  

/Sverker 

”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. 

En präst, en elev och en 
universitetsstudent... 

Forts från sid 1, Bygget är i full gång 
Kulturhuset Vita skolan skall inrymma mu-
sikskolan (ev. blivande kulturskola), bibliotek, 
turistbyrå samt avdelningen för kultur, fritid och 
turism. En arbetsgrupp från KFT-avdelningen och 
musikskolan har börjat planera för vårens verk-
samhet. Vi vill ”gräva där vi står” och få med så 
mycket som möjligt av den kultur som redan finns i 
Östra Göinge. 
Exakt när musikskolan återflyttar sin verksamhet 
från nuvarande tillfälliga lokaler kan jag inte säga 
ännu. Löpande information kommer att lämnas på 
hemsidan. 
Både musikskolan och KFT-avdelningen är oerhört 
glada över att bygget nu är igång och vi ser med 
spänning fram emot att få flytta in. 

/Sverker 

Östra Göinge musikskola ska ha ett samarbete 
med Hässleholms kulturskola. Blåsgänget ska 
spela tillsammans med kulturskolans blåsorkester 
från Hästveda. 
Det kommer att bli en konsertturné måndagen den 
10/11 som börjar i Hästveda med konsert kl. 09.00 
på Hästvedaskolan och fortsätter med konsert i 
Broby sporthall kl. 12.30. 
Alla barn i åk F-6 kommer att få höra denna stora 
orkester (ca 35 deltagare) spela låtar som YMCA,
Smoke on the water, Spaceship m.m. Gemensam 
repetition tisdagen den 4/11 kl. 18.00 i Hästveda. 
 
Dessutom planerar Blåsgänget att delta i en blås-
orkesterfestival på Bornholm i juni -09. 
  

/Patrik och Lars 

Blåsgänget 08 – 09 
Turné och Bornholm 

Forts från sid 1, Stenforsaskolan 
En klass dominerar musikkursen, nämligen Barn- 
och Fritidsprogrammet åk 1 där över hälften av 
eleverna spelar eller sjunger. Även frisör-
programmet har ryckt fram med många anmäl-
ningar. Annars är deltagarna ganska jämnt spridda 
över gymnasieprogrammen. 
                                                                 /Mirjam 

Gillar du att sjunga? 
Då är du välkommen till någon av musikskolan 
barnkörer (ca åk 0-3) eller fortsättningskör ”Happy 
Sun” (åk 4-6). Under hösten planerar vi inför två 
framträdanden. Ett musikcafé i Knislinge Försam-
lingshem den 22 oktober i anslutning till FN-dagen 
och en julkonsert i december (dag och plats ej 
bestämd ännu).  Anslut så snart du kan!  
Anmälan direkt till körernas ledare,  Nina Holm-
berg 044-418 64, mb 070-314 59 69 eller till 
musikskolan 044-775 61 32 
Avgift:  200 kr/termin.  
Avgiftsfritt för instrumentalelever i musikskolan.  
Välkomna! 
Barnkör Knislinge (Västerskolan, 1-2a´s klass-
rum) Torsd. 15.00 – 15.30 
Barnkör Broby (Prästavångsskolan, saml. Röda 
Rummet) Onsd. 13.45 – 14.15 (ev byte av tid. Du 
meddelas!) 
Fortsättningskör (Happy Sun) Broby (Prästa-
vångsskolan, Röda Rummet)  Tisd. 16.50 -17.30 

 
/Nina 

Barnkör 
utklädd till 
skolklass 
anno 1900 
uppträder vid 
Ballingstorps 
gård 080525. Stilstudie av 

Cajsa Axels-
son med 
fiol. En av 
tre nya från 
Ö. Göinge i 
Kammar-
orkestern. 
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RUM i Östra Göinge 

 Bli medlem det lönar sig! Årsavgiften är endast 70 kr 
per familj. Medlem blir man genom att betala in årsav-
giften till musikskolans föräldraförening, bankgiro:  
55 96-61 39 (talong bifogas denna tidning). 
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 Östra Göinge RUM-förenings (ÖGUM) styrelse ingår 
Sverker Eriksson (ordf), Eva Persson (sekreterare) och 
Lilli Linderoth (kassör). 
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 
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 medlemmar! Se 
information ovan angående medlemsskap. 

Blockflöjtsläger 
Lörd 8 november blir det blockflöjtsläger, 
även denna gång tillsammans med Osby 
musikskola. Vi delar in deltagarna i tre 
grupper som spelar med varsin lärare. Vi 
kommer också att spela några stycken till-
sammans i en stor blockflöjtsorkester. 
Eftersom Vita skolan i Broby håller på att 
byggas om kommer lägret att vara i Osby 
musikskolas lokaler i Hasslarödsskolan. 
Lägerdagen kommer att avslutas med en 
konsert kl 16.00, dit alla föräldrar och andra 
intresserade hälsas välkomna.  
Sofia Nelson (tidigare elev vid vår musik-
skola) var en populär gästlärare förra året och 
vi är glada över att hon kommer tillbaka detta 
året också. Sofia kommer att spela med de 

äldsta eleverna samt 
leda de gemensam-
ma styckena. Övriga 
lärare på lägret blir 
undertecknad och 
Birgitte Holm Sören-
sen. 
Kontakta mig gärna 
om ni önskar ytter-
ligare information. 

 
/Eva 

Föräldraföreningen arrangerar normalt en 
musikalresa per år. Elever som är medlemmar 
i föreningen kan köpa inträdesbiljett till starkt 
reducerat pris. Övriga familjemedlemmar får 
följa med i mån av plats, då till fullpris för 
biljett. Föräldraföreningen bjuder alla på 
bussresan. 
I mars 08 såg vi ”Tarzan” på Kristianstads 
teater. I år funderar vi på att se musikalen 
”Rent” på Kristianstads teater med bl.a. Emil 
Sigfridsson. 
Information om dessa musikalresor förmedlas 
via vårens utgåva av denna tidning samt via 
musikskolans hemsida. 

Musikskolans föräldraförening 

Bli medlem i 
musikskolans 

föräldraförening ! 
Det lönar sig. 

Musikalresor 

Välkomna till: 
Föräldraföreningens årsmöte 

Tis. 4/11 kl. 19:00, Knislinge Vita skolan 
Musikskolan bjuder på musikunderhållning 

och fika i samband med årsmötet.  
Alla nuvarande och blivande medlemmar 

hälsas hjärtligt välkomna! 

Fred Holmberg leder den stora orkestern vid repetitio-
nerna inför Motownkonserten 080503. Musikskolan 
uppmärksammade skivbolaget Motowns femtioårs-
jubileum genom att ge en konsert med uteslutande 
”Motown-musik” på Tydingesjöns festplats.  
Utöver orkestern medverkade även körerna Nova-
kören och  Happy Sun  samt sångsolister. Gästlärare Sofia Nelson  
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Kalendarium hösten 2008 

Telefonnummer, e-post   

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

Torsd 9/10, kl 11.00 – 14:00    ”Prova-på-dag” för elever i åk 5 – 9 
Vita skolan, Knislinge 
                                        
Onsd 22/10, kl 19.00                FN-café. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering. 
Församlingshemmet, Knislinge 
 
Vecka 44, 27/10 – 31/10           Höstlov. Ingen undervisning i musikskolan. 
                                                 Musikskolan följer grundskolans studiedagar och lov om inte  
                                                 annan information ges. 
 
Tisd 4/11, kl 19.00                   Musikskolans Föräldraförenings årsmöte 
Vita skolan, Knislinge 
 
Lörd 8/11, kl 16.00                  Blockflöjtslägrets avslutande konsert (se sid 3) 
Osby musikskola 
 
Månd 10/11, kl 09.00               Konsert med Blåsgänget tillsammans med blåsorkester från  
Hästvedaskolan, Hästveda       Hästveda. 
 
Månd 10/11, kl 12.30               Konsert med Blåsgänget tillsammans med blåsorkester från 
Sporthallen, Broby                  Hästveda. 
 
Tisd 11/11, kl 19.00                 Nybörjarkonsert 
Snapphaneskolan, Knislinge 
 
Tisd 9/12, kl 19.00                   Julcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering. 
Församlingshemmet, Broby 
 
Onsd 17/12, kl 19.00                Julkonsert. Musikskolans elever sjunger och spelar.  
Hjärsås kyrka 

Musikskolan                                                                                                    044-775 61 32 
Personalrum                                                                                                    044-775 61 38 
Vita skolan i Knislinge (tillfälliga lokaler)                                                       044-775 61 38 
Fax-nummer till musikskolan (ingen fax i tillfälliga lokaler ht 2008)              - - - 

 
Sverker Eriksson         musikledare                 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 0708-74 06 78 
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, gitarr    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 0706-06 92 77 
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  
 

Postadress: Musikskolan, Skolgatan 1, 280 60 BROBY (ej besöksadress höstterminen 2008) 
Besöksadress höstterminen 2008: Vita skolan i Knislinge, Bygatan, Knislinge 
 
e-post: musikskolan@goinge.net 
Hemsida: www.goinge.net/~musikskolan 


