
I vår är det åter dags för en större konsert, åt-
minstonde till formatet. Denna gången tänkte 
musikskolan bjuda på musik av den originelle 
sångaren, låtskrivaren och artisten David Bo-
wie. Vi har tidigare spelat musik av  Beatles, 
Queen, Tamla Motown och schlager från 50-
talet och framåt.  
Dessa lite större konserter med sångsolister, 
kör och orkester vill vi gärna göra av flera 
skäl. Dels är  det så sällan våra elever, och inte 
minst vår public, får uppleva en stor orkester 
med stråkar, blås och slagverk, kan vi dess-
utom spela lättlyssnad musik av god kvalitet 
blir det ju ännu bättre.  
Konserten kommer att framföras i slutet på ap-
ril eller början av maj. Datum kommer att 
meddelas i vårens musikskoletidning.   

                    /Freddie
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Innehåll... 

ikte på Bowie 

 

y organisation 

BoDagarna 2009 är nu slut och vi på musik-
skolan pustar ut efter att ha arrangerat/med-
verkat vid fem olika arrangemang. 
Vi storsatsade på årets BoDagar då vi tycker 
det är vår skyldighet som kommunal verksam-
het att bidra. 
Allsångskonserten blev en stor musikalisk 
framgång som faktiskt lockade 150 besökare 
trots det fruktansvärda vädret. Ungdomarna, 
gästsolisterna, ljudteknikerna och konferencie-
ren Linda Gladh gjorde alla ett kanonjobb! 

forts sid 2 

I våras sjösattes en helt ny kommunal organi-
sation. De olika förvaltningsledningarna, BU-
kontoret, Socialkontoret etc, försvann och de 
flesta kommunala verksamheterna hamnade i 
en och samma förvaltning kallad ”produk-
tionen”. I denna stora ”platta” förvaltning var 
musikskolan för liten för att vara en egen en-
het. Det naturliga valet (vårt eget val) blev då 
att göra musikskolan till en del av GUC, Gö-
inge Utbildningscenter, där bl.a. Stenforsasko-
lan ingår. Musikskolan har sedan flera år ett 
väl fungerande samarbete med Stenforsasko-
lan. Sju personer i musikskolans personal arbe-
tar faktiskt även inom gymnasiets verksamhet 
på ett eller annat sätt. 
Vi hoppas givetvis att den nya organisationen 
skall leda till en positiv utveckling för musik-
skolan och hela GUC. 

/Sverker 

 
Kallelse till 

Föräldraföreningens årsmöte 
Tis. 20/10 kl. 19:00,  

Kulturhuset Vita skolan, Broby 
~ 

Musikskolan bjuder på musikunderhållning 
och fika i samband med årsmötet.  

Alla hälsas hjärtligt välkomna!  

Ingrid Almfjord, Mirjam Lüddeckens, gäst-
solist Emil Sigfridsson och delar av orkes-
tern under allsångskonserten, BoDagarna, 
Broby torg 5/9. 

Karin Ille har gått i 
delpension och 
som ny lärare i 
sång, kör, piano 
och drama har 
Ingrid Almfjord 
anställts. 
Ingrid har stor er-
farenhet av att ar-
beta med musik 
och rörelse inom 
flera olika skolfor-

mer. Ingrid själv är en framstående sångerska 
och musiker med stor gengrebredd. 

Ny personal 

Roger Sundh vikarierar 
för Lars Carlsson, som 
är pappaledig 20% detta 
läsåret. Roger jobbar på 
tisdagarna och undervi-
sar i gitarr, elgitarr och 
elbas på  Snapphanesko-
lan i Knislinge. Roger 
har utöver musikstudier 
även utbildat sig till 
ljudtekniker vid musikhögskolan i Piteå.  



Sida 2 

I våras hade musikskolan ett blåsklassprojekt på 
Västerskolan och tanken är att alla grundskolor i 
Östra Göinge ska få prova trumpet och baryton i 
form av ett blåsklass-projekt som spänner över 8-
10 tillfällen och som sedan redovisas i form av en 
konsert för föräldrarna . 
Under hösten flyttar musikskolans blåsklassprojekt 
vidare till Kviingeskolan i Hanaskog.  
Stråkklasserna har varit på Prästavångsskolan i 
Broby under två år, men har nu flyttats till Väs-
terskolan i Knislinge där barnen (och lärarna!) i två 
klasser får prova på att spela fiol och cello under 
ett helt läsår.  
Stråkklasserna leds av Eva Persson och Mirjam 
Lüddeckens och blåsklasserna av Patrik Vanner-
berg och Freddie Holmberg. 
     /Patrik och Eva 

”Det krävs ett 
helt nytt sätt 
att tänka för 

att lösa de pro-
blem vi skapat 
med det gamla 
sättet att tän-

ka.” 
 

(violinisten) Al-
bert Einstein 

Meddela ditt 
mobilnummer 
till musikskolan 

via e-post ! 
 

SMS används 
för att få fram 
meddelanden. 

Blås-och stråkklasser 

Forts från sid 1,  BoDagar 2009 
Utöver allsångskonserten under BoDagarnas första 
helg, medverkade musikskolan även vid invigning-
en fredag 4/9, arrangerade programmet ”K-märkt 
kväll” på kulturhuset fredag kväll 4/9 tillsammans 
med biblioteket samt stod för teknik och ljud vid 
söndagens utomhuskonsert med Robin Bengtssons 
band (”Idol-Robin”). 
BoDagarnas andra helg arrangerade ungdomarna 
själva programmet ”Öppen scen - Unga Göinge” 
med bistånd från musikskolan och biblioteket. Detta 
resulterade i 14 musikinslag (varav bl.a. fyra band) 
två fotoutställningar samt en ”dikt-utställning”. Det 
hela blev mycket lyckat och uppskattat. Ca. 250 
personer kom till kulturhuset och Öppen scen. Inte 
minst lockade arrangemanget många helt nya besö-
kare. Kulturhuset Vita skolan hade ”öppet hus” un-
der båda BoDagar-helgerna.  
Stort tack till alla som bidragit! 

/Sverker 

Lyckad sjösättning 

Till vänster Malin Mohlin som sjunger ”The 
Climb” till stor orkester vid den helt ”sing-back-
befriade” allsångskonsert 5/9. Till höger konferen-
cier och sångsolist Linda Gladh. Foto: Mikael 
Persson, MiP Media, www.mip.nu 

Några av alla medverkande ungdomar samt publik 
vid ”Öppen scen - Unga Göinge”, lörd 12/9, BoDa-
garna 2009. 

Lärarna Lisbeth Hörlén och Kerstin Oscarsson 
spelandes cello tillsammans med sina respektive 
klasser. 

Måndagen den 18 maj och tisdagen den 19 maj gav 
musikskolans barnkörer minimusikalen Låtbåten i 
Kulturhuset Vita Skolans hörsal tillsammans med 
ett förstärkt “Blåsgänget” och kompgrupp beståen-
de av musikskoleelever i olika åldrar – trummor, gi-
tarr, bas och flera syntar.  
Totalt medverkade ett fyrtiotal elever. Fullsatt på 
publikstolarna blev det vid båda föreställningarna 
och sång, agerande och musicerande rönte stor upp-
skattning. 
            /Nina 
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RUM och föräldraföreningen i Östra Göinge 

RUM står för 
Riksförbundet 
Unga Musikanter.  
RUM är en riks-
täckande orga-
nisation som bl.a. 
ger bidrag till  
musikläger. Alla 
medlemmar får 
tidningen Rumba. 

I Östra Göinge RUM-förenings (ÖGUM) styrelse 
ingår Sverker Eriksson (ordf), Eva Persson 
(sekreterare och kassör). Är 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 är 
numera gratis (har tidigare kostat 30 kr per år).  
Du blir medlem genom att underteckna ett 
papper som din musiklärare kommer att ta med 
sig till musiklektioner och orkester-/körrepeti-
tioner.  
Läs nedan om föreslagen sammanslagning av vår 
RUM-förening med musikskolans föräldraförening! 

/Sverker 

Musikskolans föräldraförening 
två föreningar blir en 

Musikskolan har f.n. två "stödföreningar" vilka på 
olika sätt bidrar och stödjer verksamheten. Föräldra-
föreningen samt vår lokala RUM-förening (Riks-
förbundet Unga Musikanter).  
Musikskolan kommer att föreslå en sammanslag-
ning av föreningarna vid föräldraföreningens års-
möte 2009-10-20. Enligt förslaget upplöses då för-
äldraföreningen samt RUM-föreningens inriktning 
och uppdrag breddas. 
Föräldraföreningens verksamhet upphör dock inte 
utan den lokala RUM-föreningen övertar föräldrafö-
reningens verksamhet och kvarvarande styrelseleda-
möter i föräldraföreningen kommer att föreslås bli 
nya styrelseledamöter i RUM vid RUM-föreningens 
nästa årsmöte. 
På detta sätt minskar administrationen totalt sett. Vi 
förbättrar ekonomin samt slipper all kontanthantering 
resp. hantering av inbetalningskort avseende med-
lemsavgifter. 
I RUM är man personlig medlem. I föräldraförening-
en är medlemskapet idag familjevis. För att bli med-
lem i RUM kommer ungdomarna att behöva skriva 
sin namnteckning på ett papper som musiklärarna tar 
med sig. Ungdomarna behöver inte betala någon 
medlemsavgift. Även föräldrar som arbetar aktivt för 
föreningen kan bli medlemmar på samma sätt. Även 
detta kostnadsfritt.  
RUM-föreningen föreslås ta över föräldraförening-
ens nuvarande åtaganden avseende stöd till kursverk-
samhet samt sponsring av första terminens instru-
menthyra för vissa instrument. 
Föräldraföreningen bildades 1986 och har gjort stor 
nytta genom åren. Detta skall vi slå vakt om! Målet 
är att minska byråkratin samtidigt som verksamheten 
bevaras. 
Enligt föräldraföreningens stadgar från 1986 krävs 
ett extra årsmöte två månader efter ordinarie årsmö-
te, för att föreningen skall kunna upplösas.  
Eventuell kallelse till detta extra årsmöte kommer 
att ske via musikskolans hemsida samt via anslag 
på Kulturhuset Vita skolan. 

/Sverker 

Läger 

Musikskolans 
föräldraförening 

föreslås gå 
samman med 

RUM! 

Under vårterminen 
var det stråk– och 
pianoläger. Stråk-
lägret var den 25 
april, och ett 30-tal  
stråkelever från Ö 
Göinge och Osby 
samlades i Brobys 

nya kulturhus för att spela. Fiolspelarna på bilden 
ovan heter Susanne Hussein och Lina Alfonsson. 
Nedan syns nästan alla lägerdeltagarna. 

Alla är välkomna att vara med i musikskolans 
körer. Körerna är gratis för dem som redan spe-
lar/sjunger i musikskolan, avgift för övriga, 200 
kr/termin. 
Vi försökte i år att starta barnkörer på varje ort i 
kommunen. Tyvärr blev det inte till fulla körer 
på varje ort. Men musikskolan har fortsatt barn-
körsverksamhet i Broby och Knislinge. Till de 
körerna är hela kommunens elever välkomna! 
 
Knislinge barnkör åk 0-3:  torsdagar kl. 14.45 – 
15.15, Västerskolan 
Broby barnkör åk 0-3:  tisdagar kl 17.15- 17.45, 
Kulturhuset Vita Skolan 
Happy Sun åk 4-6: torsdagar kl. 18.20 – 19.00, 
Kulturhuset Vita Skolan 
Ungdomskör åk 7 och uppåt: onsdagar kl 17.00-
18.00, Kulturhuset Vita Skolan 
Damkören Illecebra: måndagar kl. 19.00-20.30, 
Kulturhuset Vita Skolan                             /Nina 

Sjung, Östra Göinge, sjung ! 

I vår blir det som vanligt blockflöjts–, piano- och 
stråkläger. Några datum är inte bestämda ännu, 
men du kommer att få information och anmäl-
ningslappar av din spellärare i god tid. 

Bröderna Tim och 
Simon Berthelson var 
med på pianolägret 
21 mars. Ca 35 pia-
nister från Ö. Göinge 
och Osby samlades 
för att spela i piano-
orkestrar, både i min-
dre grupper och alla 
tillsammans. 

/Eva 
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Kalendarium hösten 2009 

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 

Månd 12/10, kl 19.00  Musikcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Lörd 17/10, kl 15.00  Konsert med Ö Göinge/Osby Kammarorkester.  
Kulturhuset Vita skolan, Broby Solist, Lars Ward, klarinett 
     Biljettpris: vuxna 50 kr, ungdom t.o.m. 18 år, 20 kr.  
     Enkel fika ingår i biljettpriset 
 
Onsd 21/10, kl 19.00  Spansk afton. Unna Stenram, Ingrid Mauritzson-Olsson och Maria 
Kulturhuset Vita skolan, Broby Ehrenberg berättar om spansk litteratur och Fred Holmberg och Åke 
     Berglund spelar spansk gitarrmusik 
 
Onsd 11/11, kl 19.00  Nybörjarkonsert. Musikskolans nybörjare spelar 
Snapphaneskolans informationssal 
 
Onsd 9/12, kl 19.00   Prof em Louise Vinge föreläser om Julrosen av Selma Lagerlöf .   
Kulturhuset Vita skolan, Broby Ingrid Almfjord och Eva Persson musicerar 
 
Torsd 10/12, kl 19.00  Julcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Månd 14/12, kl 19.00  Julkonsert. Musikskolans elever sjunger och spelar 
Knislinge kyrka 

Musikskolan         044-775 61 32 
Arbetsrum         044-775 61 38 
Fax-nummer till musikskolan/biblioteket (ange att det är till musikskolan) 044-775 62 96 

 
Sverker Eriksson musikledare  sverker.eriksson@goinge.net 044-775 61 32, mobil 0709-53 61 32 
Ingrid Almfjord sång/kör, piano, drama ingrid.almfjord@goinge.net 0479-128 12, mobil 0705-77 82 11 
Lars Carlsson  träblås, gitarr  lars.carlsson@goinge.net 044-403 43, mobil 0708-74 06 78 
Fred Holmberg  gitarr, elbas  fred.holmberg@goinge.net 044-418 64, mobil  0708- 63 81 81 
Nina Holmberg  piano, blockflöjt, kör carina.holmberg@goinge.net 044-418 64, mobil 0703-14 59 69 
Karin Ille  sång, piano, blockflöjt karin.ille@goinge.net  044-400 09, mobil 0705-78 90 98 
Sofia Jönsson  fiol   sofia.jonsson@goinge.net 044-22 54 96, mobil 0733-22 54 96 
Tommy Karlsson  gitarr, elbas  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: Kulturhuset Vita skolan, Musikskolan, Skolgatan 1, 280 60 BROBY 
 
e-post: musikskolan@goinge.net 
Hemsida: www.goinge.net/~musikskolan 

Hela det fullmatade programmet med höstens programverk-
samhet i Kulturhuset Vita skolan hittar du bl.a. på musikskolans 
hemsida, adress: 
 

www.goinge.net/~musikskolan/kvs/hostprogram_2009.pdf 
 
Du kan givetvis även hämta programmet i pappersform på  
biblioteket, Kulturhuset Vita skolan, Broby 

/Sverker 

Höstprogrammet, Kulturhuset Vita skolan 


