
Den brittiska författaren Jane Austen (1775-
1817) är en av den engelskspråkiga litteratu-
rens klassiker. Hon började skriva redan i ton-
åren och  fick efter hand två omarbetade ung-
domsverk utgivna; Förnuft och känsla(1811) 
och Stolthet och fördom (1813). 
Fler betydande roma-
ner är bl a Emma 
(1816) samt Övertal-
ning som publicera-
des efter hennes död. 
Jane Austens böcker 
är fortfarande mycket 
populära och flera 
filmer och TV-serier 
har gjorts som bygger 
på hennes böcker. 
      Forts sid 2 
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Innehåll... 

ane Austen 

 

e tre Wienklassicisterna 

Under ett antal år har musikskolan givit en till 
formatet lite större konsert med kör, solister 
och orkester. Det har varit en slags ¨populär-
konsert¨ med musik av exempelvis The Beat-
les, Queen och soulmusik från ¨Motown”. I år 
är det dags att ta itu med den engelska pop-
ikonen David Jones, alias David Bowie. 
Bowie har inspirerat en mängd artister under 
de drygt fyrtio år han varit aktiv som sångare, 
skådespelare och inte minst låtskrivare.  
                 Forts sid 3 

Tisdagen den 11 maj rullar vi in en full symfo-
niorkester i Kulturhuset Vita skolan. Ö Göinge 
Osby kammarorkester i samarbete med blås 
och slagverk från musik– och kulturskolorna i 
Hässleholm, Osby och Ö Göinge framför mu-
sik av Beethoven, 
Mozart och Haydn, 
bl.a. hela Beethovens 
första symfoni.  
Sixten Nordström 
(bilden), känd från 
”Musikfrågan Kont-
rapunkt” i TV, kom-
mer att presentera 
programmet och be-
rätta om de tre stora 
Wienklassicisterna. 

/Sverker 

Musikskolan följer grundskolans läsårstider, 
studiedagar etc. med nedanstående undantag: 

- - - 
Ingen undervisning onsdag 10/3. 
Skånes musik– och kulturskolor har länsstu-
diedag.  Se nedan ang. onsdag vecka 12. 

- - - 
Ingen undervisning måndag och 
tisdag 22—23/3 resp. torsdag och 
fredag 25—26/3 under vecka 12. 
Musikskolan har instrumentdemonstrationer. 
För att inte onsdagselever skall drabbas av 
två inställda dagar, sker undervisning enl. 
ordinarie schema onsdag 24/3. 
Undantag avseende vecka 12 gäller för lä-
rarna Mirjam Lüddeckens, Karin Ille, 
Tommy Karlsson, Roger Sundh och Mag-
nus ”Nutte” Olsson vilka undervisar som 
vanligt under hela vecka 12. 

Torsd 20 maj  kl. 17-20 anordnar musiksko-
lan ett s.k. gitarr-meeting där våra äldre gi-
tarrelever får möjlighet att spela tillsammans 
under handledning av våra lärare  samt en ev. 
gästlärare. Detta meeting gäller både ac-
kordsspel, melodispel och förhoppningsvis 
många feta power-riff. 
Ofta saknar gitarreleverna möjlighet att få 
musicera med andra så därför anordnas den-
na kväll. 
Platsen blir Kulturhu-
set Vita skolan i Bro-
by. Mycket välkomna. 
                
/Freddie och Patrik 
 
 

Gitarr-meeting 

Schemaavvikelser vt 2010 

David Bowie i en 
av sina många 
skepnader. 
Lörd. 24 april 
ger musikskolans 
elever och lärare 
en David Bowie-
konsert i Glim-
åkra Folkets 
park. Solister, 
körer och stor 
orkester medver-
kar. 



Sida 2 

”A table, a  
chair, a bowl 
of fruit and a 
violin; what 
else does a 

man need to 
be happy?” 

 
(violinisten) Al-

bert Einstein 

Meddela ditt 
mobilnummer 
till musikskolan 

via e-post ! 
 

SMS används 
för att få fram 
meddelanden. 

Revansch i tp’ Jane Austen, forts från sid 1 
I ett samarbete mellan musikskolan, Maria Ehren-
berg från biblioteket och Osby musikskola ska två 
konserter göras med ett urval av den musik som fö-
rekommer i filmerna och TV-serierna. Jane Austen 
var själv en skicklig pianist, och en del av den mu-
sik hon spelade kommer också att framföras i pro-
grammet. Mellan musikstyckena kommer Maria 
Ehrenberg att berätta om Jane Austen. 
Denna konsert kommer att framföras i Broby  16 
mars och i Osby 18 mars. 
          /Eva 

Hela det fullmatade programmet med vårens pro-
gramverksamhet i Kulturhuset Vita skolan hittar du 
via URL/adress: 
 

http://www.ostragoinge.se/Kultur-Fritid/Kultur/
Kulturhuset-Vita-skolan2/ 

Vårprogrammet, Kulturhuset Vita skolan 

En ny händelserik termin har just inletts i musiksko-
lan. Men förra terminen var också välfylld av mu-
sikupplevelser och som vanligt höjs konserttempot 
lite extra när julen nalkas. 
Årets julcafé höll vi i biblioteket på Kulturhuset Vi-
ta skolan i Broby. Vi anade nog att det skulle kunna 
bli många i publiken. Men aldrig hade vi i vår vil-
daste fantasi kunnat tro att det skulle bli så många 
som det blev! Det var svettigt - särskilt för kvällens 
”kökspersonal”.  Men det blev en rolig och uppskat-
tad musikkväll för såväl publik och medverkande 
som oss musiklärare. 
Blixtar och videokameror gick varma i publiken så 
våra duktiga sångare och musikanter blev ordentligt 
förevigade. Här har musikläraren Eva Persson fång-
at ungdomskören och barnkörerna som bjöd på 
skönsång i ett både vackert och roligt luciatåg. 
På skolornas julavslutningar runt om i kommunen 
medverkade förstås som vanligt också ett stort antal 
av våra elever. 
Men däremellan - en vecka efter julcaféet - bjöd än-
nu en mängd duktiga musikskoleelever på en fin-
stämd konsert i en fullsatt Knislinge kyrka. De 
medverkande fick också motta en extra eloge från 
kyrkoherde Staffan Fredin som även slog ett extra 
slag för det stora värdet av att ha en musikskola. 
Det tackar vi för och håller förstås helhjärtat med! 
Musik behövs, musik skapar glädje! 
            /Nina 

December –09 
Helgen 22—23 januari hade Kammarorkestern sitt 
årliga vinterläger (interneringsläger...) utanför Toll-
arp. Orkestern har ett extremt tufft program framför 
sig under våren 2010 så en rivstart var på sin plats. 
Dessutom hade undertecknad en revansch i 
tp’ (trivial persuit) att utkräva efter fjorårets snöpli-
ga förlust. Undertecknads lag kammade tack och 
lov hem segern under den sena lördagskvällen. 
Vårens stora utmaning blir konserten i Broby tisdag 
11 maj. Då skall vi tillsammans med blås– och 
slagverk från hela regionen framföra hela Beetho-
vens första symfoni, två satser ur Haydns 
”Militärsymfoni” (nr. 100) och en sats ur en flöjt-
konsert av Mozart (se sid 1). 
Terminen avslutas med en Köpenhamnsresa i juni 
då vi bl.a. kommer ge en konsert på Tivoli. Vi är 
inbjudna av musikskolan i Taastrup utanför Köpen-
hamn och deras orkester Fresco. Orkestern Fresco 
gästade oss i Ö. Göinge och Osby våren 2009. 

/Sverker  

Att framträda, spela eller 
sjunga inför en publik, är en 
naturlig och viktig del i 
varje musikutbildning.  Mu-
sikskolans mål är att alla 
skall ges möjlighet att fram-
träda minst en gång per år. 
Musikskolan förde statistik 
över vilka elever som med-
verkat vid ett eller flera 
framträdanden under höst-
terminen 2009. Resultatet 
visade att 60% av eleverna 
framträtt under hösttermi-
nen. Det var stora skillnader mellan de olika instru-
mentgrupperna; 76 % för de traditionella orkester-
instrumenten (stråk och blås), 63% för sång och 
piano medan endast 41% för gitarr, elbas och slag-
verk. För att locka fler gitarrister (ur garderoben) 
försöker vi komplettera vårt utbud av konserter och 
musikcaféer med annat som förhoppningsvis lockar 
dessa elever som ofta är lite äldre, går i högstadiet 
eller gymnasiet. I höstas genomförde vi t.ex. 
"öppen scen" under BoDagarna. Nu i vår arrangerar 
vi "gitarr-meeting" (se sid 1) och Bowie-konserten 
(se sid 1 och 3). Hör gärna av er om ni sitter inne 
med andra goda idéer! 

/Sverker 

Gitarrister i garderoben 

Nelly medverkade 
vid nybörjarkonsert, 

julcafé och julkonsert 



Sida 3 

RUM 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 och sekreterare), Eva 
Persson (kassör och RUM:S kontaktperson). Övriga 
ledamöter är Malin Sarkar, Camilla Edfast, Eva 
Krusevall, Sölvi Björsvik, Anna Ahlberg och 
Thommy Svensson. 
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).  
Medlem i RUM blev du genom att underteckna 
det papper som din musiklärare hade med sig till 
musiklektioner och orkester-/körrepettioner de-
cember –09.  

/Sverker 

Två föreningar blev en 

Vid ett extra årsmöte för Musikskolans föräldraföre-
ning, 2010-01-12, upplöstes föreningen och kvarva-
rande medel i föreningen överfördes till ÖGUM, 
RUM i Östra Göinge. 
ÖGUM övertar även föräldraföreningens åtaganden 
avseende stöd till första terminens hyra för vissa in-
strument. Stora delar av den avgående styrelsen i för-
äldraföreningen valdes omgående in i ÖGUM:s sty-
relse vid årsmöte för ÖGUM samma dag. Två före-
ningar blev en. 
ÖGUM övertar även föräldraföreningens verksamhet 
avseende musikcaféer och musikalresor. Genom att 
ÖGUM inte tar ut någon medlemsavgift, minskar vi 
administrationen avsevärt. 
Man blir medlem i ÖGUM genom att underteckna ett 
papper som musiklärarna tar med sig (då ingen med-
lemsavgift tas ut krävs detta av formella skäl). Även 
föräldrar som arbetar aktivt för föreningen kan bli 
medlemmar på samma sätt. Även detta kostnadsfritt. 
I ÖGUM är man personlig medlem. 
ÖGUM får i och med sammanslagningen en stark 
ekonomi (ca. 70.000 kr i kassan) och en bred styrelse 
med både föräldrar, elever (vuxenelev) och personal 
från musikskolan. 
Många ställer gärna upp och jobbar för att stödja 
verksamheten rent praktiskt. Det är däremot väldigt 
svårt att hitta personer som vill ta på sig formella sty-
relseuppdrag som ordförande, kassör och sekreterare. 
Därför tar vi i personalen på oss dessa lite tråkiga 
uppgifter så länge och överlåter verksamheten till 
övriga. På sikt önskar undertecknad att vi kan hitta 
en ordförande som är förälder eller vuxenelev. Det 
hade varit än ännu bättre lösning. 
Föräldraföreningen bildades 1986 och har gjort stor 
nytta genom åren. Detta skall vi slå vakt om! Målet 
har varit att minska byråkratin samtidigt som verk-
samheten bevaras och utvecklas. 
Har ni synpunkter på vad ÖGUM gör eller borde 
göra så hör av er till undertecknad eller någon annan 
i styrelsen. 

/Sverker 

Läger 

Musikskolans 
föräldraförening 
har gått samman 

med RUM! 

Flera ex. av Rumba i onödan ? 

Alla som väntar på piano-och blockflöjtsläger får 
tyvärr vänta lite till. Pianoläger kommer vi att ha 
till hösten, i mitten av oktober, och vi hoppas att 
vi även kan ha ett blockflöjtsläger under höstter-
minen. 
En lägerdag för cello-och fiolelever kommer vi 
dock att ha under våren, lörd 8 maj. Då kan alla 
stråkelever, oavsett hur länge man spelat vara 
med. Vi kommer att dela in deltagarna i olika 
grupper så att det blir en lagom svårighetsnivå för 
alla. 
Lägret hålls som vanligt tillsammans med Osby 
musikskola. 
         /Eva 

Alla som är med i ÖGUM, RUM i Östra Göinge, 
får tidningen Rumba. Om flera personer i samma 
familj är med, blir det ofta många tidningar i onö-
dan. Detta är dock inte ett skäl till att gå ur före-
ningen. Kontakta istället Eva Persson och säg till 
att ni bara önskar en tidning i familjen. 

/Sverker 

Deltagarna vid förra årets stråkläger. 

En “spejsad” konsert, forts från sid 1 
Många av hans låtar har blivit kända med andra 
artister och nu är det dags för musikskolans elever 
att göra sin version av Bowie. 
Bowies musik- och textvärld kan ibland vara just 
ganska ¨spejsad¨ med rymdtemata men ofta också 
texter som är allmängiltiga för oss alla. Det är 
ofta stor show när Bowie drar in på scenen, spek-
takulära färgsprakande frisyrer, underliga scen-
kostymer osv. Musikskolan har väl svårt att kon-
kurrera med originalet när det gäller fantastisk 
show, men vi kan presentera hans musik och kan-
ske få till lite show. Säger man Bowie säger 
många att de känner igen namnet men man kän-
ner inte till hans musik. Tills man börjar sjunga 
t.ex “Life on Mars” från TV-serien med samma 
namn, eller “The man who sold the world” som 
de flesta tror är en låt av Nirvana.  
Kl 17.00, lördagen den 24 april i Glimåkra Fol-
kets park kommer musikskolans elever och lära-
re alltså att ge er en ¨spejsad¨ konsert i Bowie-
tappning. Vik den dagen och passa på. Hur ofta 
får du höra solister, kör, stor orkester och rock-
band? Allt på samma gång! 

/Freddie 



Sida 4 

Kalendarium våren 2010 

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. 

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  karin.ille@goinge.net  044-400 09, mobil 0705-78 90 98 
Sofia Jönsson  fiol, blockflöjt  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 
Roger Sundh  vik gitarr  roger.sundh@musiktronik.se 0479-207 45, mobil 0707-75 40 09 
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.goingemusikskola.se 

Månd 8/2, kl 19.00   ”Herrgårdsromantik”. Maria Ehrenberg från biblioteket berättar om sin 
Kulturhuset Vita skolan, Broby bok ”Nutidsromantik”, och musikskolans elever sjunger och spelar passande
     musik. Servering. 
 
Tisd 9/3, kl 18.30   Konsert med musikskolans elever 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Tisd 16/3, kl 19.00   Jane Austen-afton. Musik från TV-serier och filmer blandas med inblickar i 
Kulturhuset Vita skolan, Broby Jane Austens liv och författarskap. Servering. (Se sid 1) 
 
Torsd 18/3, kl 19.00   Jane Austen-afton. Musik från TV-serier och filmer blandas med inblickar i 
Musikskolans konsertsal,   Jane Austens liv och författarskap. Servering. (Se sid 1) 
Hasslarödsskolan, Osby 
 
Månd 22/3, kl 18.30-20.00  Instrumentprovning 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Tisd 23/3, kl 17.00-18.00  Instrumentprovning 
Kviingeskolan, Hanaskog 
 
Tisd 23/3, kl 18.30-19.30  Instrumentprovning 
Västerskolan, Knislinge 
 
Torsd 25/3, kl 17.00-18.00  Instrumentprovning 
Glimåkraskolan 
 
Torsd 25/3, kl 18.30-19.30  Instrumentprovning 
Mölleskolan, Sibbhult 
  
Lörd 24/4, kl 17.00   En ”spejsad” konsert med David Bowies musik. (Se sid 1) 
Folkets Park, Glimåkra  
 
Torsd 29/4, kl 19.00   Musikcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Tisd 11/5, kl 19.00   Östra Göinge/Osby Kammarorkster förstärkt med blåsare och slagverk 
Kulturhuset Vita skolan, Broby spelar Beethovens första symfoni mm. Presentatör, Sixten Nordström, 
     dirigent, Lars Härstedt-Salomonsson, solist, Maria Högström, tvärflöjt 
     Inträde: vuxna 50 kr, skolungdom 20 kr. Fika ingår i biljettpriset. (Se sid 1) 
 
Månd 17/5, kl 19.00   Allsångscafé. Musikskolans solister och körer sjunger för och med publiken. 
Kulturhuset Vita skolan, Broby Servering 
 
Tisd 25/5, kl 19.00   Musikcafé. Bibliotekspersonalen tipsar om sommarlitteratur och musiksko- 
Kulturhuset Vita skolan, Broby lans elever framför somrig musik. Servering.  
  
Tisd 1/6, kl 19.00   Musik i försommarkväll. Musikskolans elever sjunger och spelar. 
Gryts kyrka 


