
I ett flertal år har musikskolan givit en större 
konsert med kör och orkester där vi spelat mu-
sik av en speciell artist eller grupp. Vi har spe-
lat musik av The Beatles, Queen, musik från 
¨Motown¨etc. I år är det dags för lite symfo-
nisk pop, nämligen den engelska gruppen 
Electric Light Orchestra. Denna grupp var 
verksam under sjuttio- och åttiotalen. ELO 
som gruppens namn förkortades till, spelade 
en ganska enkel och rak pop där arr-
angemanget var viktigt. Jeff Lynne som var 
gruppens förgrundsfigur arrangerade och pro-
ducerade och skrev det mesta av deras eget 
material. 

Forts sid 2 

ymfonisk rock 

Höstterminen 2010 nr. 32 

öingedagarna 

 

ELO i välskräddade kostymer och tids-
typiska 70-talsfrisyrer. 

Ovan, allsångsledarna Susanne och Fredrik, 
nedan, blåsare vid söndagens lunchkonsert. 

 

 

Nytt på dramafronten, Bowie-konsert     sid 2 
RUM  i Östra Göinge, körsång, Klas Klättermus   sid 3 
Kalendarium för hösten, telefonnummer, e-post   sid 4 

Alla brasselever (ni som spelar trumpet, trom-
bone, baryton eller valthorn) bör absolut 
bocka för söndagen 23/1 2011 i era kalendrar. 
Denna dag deltar vår musikskola i en stor 
brassfestival på Malmö Musikhögskola. 
Gästlärare blir världstrombonisten Nisse 
Landgren. Alla ungdomar från 7 år och uppåt 
med grundläggande kunskap i notläsning 
(krävs inte så 
mycket) kan 
medverka. 
Ingen kostnad 
för deltagande! 
Endast kostnad 
för resan.  

  

Utöver Nisse Landgren medverkar även 
lärare från Musikhögskolan samt lärare från 
flera musik– och kulturskolor i Skåne. Vår 
egen brasslärare Patrik är med och hjälper er 
tillrätta. Tveka inte! Mer info kommer via 
Patrik framöver. Nisse Landgren, heders-
doktor i trombone, har en meritlista som 
skulle kunna fylla hela denna tidning. Han 
har medverkat på över 500 skivor, gett ut 25 
egna skivor och bl.a. spelat med giganter 
som ABBA och Thad Jones.  

Forts sid 2 

Bild: Mikael Persson, MiP Media, www.mip.nu 

Musikskolan har som tradition att medverka 
på bred front under BoDagarna. Årets upp-
laga, 2-5/9, omdöpta till Göingedagarna, blev 
inget undantag. Största arrangemanget var all-
sångskonserten med stor orkester, kör samt 
Fredrik Ekdala och Susanne Persson Lund-
kvist som allsångsledare. Vi har nu vid tre 
stora arrangemang samarbetat med i tur och 
ordning Ann Jönsson, Linda Gladh och ovan 
nämnda Susanne. Märkligt att lilla Ö. Göinge 
har frambringat tre kvinnliga artister av denna 
bredd och kvalitet. Utöver allsångskonserten 
medverkade vi även vid torsdagens invigning 
samt genomförde i samarbete med biblioteket 
ytterligare tre konserter. Stort tack till alla 
elever som medverkade! 

       /Sverker 

Bild: Mikael Persson, MiP Media, www.mip.nu 

rassfestival i Malmö 

Innehåll... 



Sida 2 

 

”Musik är  
kultur. 

Kultur är  
skola, vård 

 och 
 omsorg.” 

 
Nisse Landgren 

Meddela ditt 
mobilnummer 
till musikskolan 

via e-post ! 
 

SMS används 
för att få fram 
meddelanden. 

Vår ”spejsade” Bowie-konsert 
Under våren startas ett nytt 
projekt på Stenforsaskolan. 
Det är en ny gränsöverskri-
dande kurs i Drama och 
Rörelse och den vänder sig 
till samtliga program och årskurser på skolan. Kur-
sen är valbar. 
Varje människa är unik med olika gåvor. Alla har 
något att ge oavsett hur vi ser ut eller beter oss. Att 
få ta del av en annan människas erfarenhet berikar 
oss. Att samarbeta med olika typer av människor 
ger oss förståelse men kräver samtidigt att vi kan 
visa respekt och hänsyn för dem. Då får vi mycket 
tillbaka. 
Ovanstående är ett genomgående tema i denna kurs. 
Vi kommer genom drama att belysa detta. Vi jobbar 
med olika uttryck som rörelse och röst. Kursen som 
sträcker sig över hela vårtermin kommer att utmyn-
na i en föreställning. Inte en traditionell teaterföre-
ställning, där talrepliker är en förutsättning för 
handlingen, utan en sammanfattning av allt det vi 
jobbat med under lektionerna. Där ingår röst, rörel-
se, drama och musik. 
Syftet med projektet är att våga mötas över de alla 
gränser, som så ofta finns runt omkring oss och att 
göra det på ett kreativt sätt. 
Kursen leds av undertecknad, som även undervisar i 
drama i åk 1 på barn- och fritidsprogrammet, Sten-
forsaskolan. Patrik Vannerberg från musikskolan 
kommer även att finnas med som en resurs. 
          /Ingrid  

På dramafronten mycket nytt 

Forts från sid 1, Symfonisk rock 
Musikskolan har i de tidigare konserterna samarbe-
tat med Ö.Göinge/Osby  Kammarorkester, men i år 
har vi ett mer formellt samarbete med musikskolan i 
Osby. Detta gör att vi måste utöka antalet konserter 
för att så många som möjligt kan få se och höra. 
Vi kommer också att bjuda in grundskoleklasser till 
skolkonserter. Konserterna kommer att genomföras 
i mars 2011 

                    /Freddie 
 

I slutet av november kommer vi att genomföra en 
skolturné med “the Blåset”. Vi spelar då på de 
flesta skolorna i kommunen. Konserterna brukar 
vara ca 30 min långa och programmet består mest 
av pop och rockmusik. De brukar vara väldigt 
populära både bland våra orkestermedlemmar och 
elever ute på skolorna. 

          /Lars 

Blåsturné 

I våras presenterade musikskolan David Bowies 
musik för Göingeborna. Ett sextiotal av våra elever 
utstyrda á la Bowie gav en drygt timslång konsert i 
Glimåkra Folkets Park under ledning av vår sång-
lärare Ingrid Almfjord. Årets tema var kanske inte 
är lika lättillgängligt som tidigare konserter, men 
publiken verkade trivas.  
      /Freddie 

 

Ung-
doms- 
kören i  
tids-
typisk 
klädsel 

Lina Axerup, Johan-
na Axerup och Mar-
cus Nilsson sjunger 
Space Oddity 

Träblås-
sektionen 

Forts från sid 1, Brassfestival i Malmö 
Brassfestivalen arrangeras av Musikhögskolan i 
Malmö som en del i en långsiktig satsning för att 
stödja brassinstrumenten och trygga “återväxten”. 
Första upplagan av festivalen genomfördes i januari 
2010. Då med trumpetvirtuosen Håkan Harden-
berger som gästlärare.                      

/Sverker 

Nedan stilstudie från Brassfestivalen 2010 av trum-
petprofessor Håkan Hardenberger, ställd inför en 
för honom något ovanlig pedagogisk utmaning. 

 

Skön dam i hatt 
Bild från allsångskonsert under 
Göingedagarna som just för-
kroppsligar att ”musik skall 
byggas utav glädje”. 

/Sverker 
Bild: Mikael Persson, 
MiP Media, www.mip.nu 
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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 i de-
cember –09.  Medlemskapet kan förnyas genom 
en ny namnunderskrift  i december detta året. 

/Sverker 

Sjung i kör! 

Tycker du om att sjunga? 
Välkommen till musikskolans körer! 
 

Månd. Damkören Illecebra kl 19.00-20.30 
Tisd. Barnkör Broby kl 18.00-18.30 
Onsd. Barnkör Väster Knislinge kl 15.30- 16.00 
Onsd. Ungdomskör, kl 17.00-18.00 
Torsd. Happy Sun-kören (åk 4- 6) kl 18.00- 18.40. 
 

Inte nog med att du får chans att ha ”sångroligt” till-
sammans med flera, du får också chans att framträda 
för andra. Här några av evenemangen som (hittills!) 
är inbokade: 
Höstterminen 2010: 
25 oktober, konsert med damkörerna Illecebra (Ö. 
Göinge och Tonsnäckorna (Osby). 
13 december Luciatåg . Alla körer medverkar. 
 

Vårterminen  2011: 
Minimusikalen ”Klas Klättermus och de andra dju-
ren i Hackebackeskogen” med  barnkörerna och 
Happy Sun. (Se artikel till höger) 
ELO-konsert där bland annat Happy Sun och Ung-
domskören medverkar. (Se artikel sid 1) 
 
Ingrid Almfjord, ledare för Ungdomskören  och Il-
lecebra tel. 070-577 82 11 
Nina Holmberg, ledare för barnkörer och Happy 
Sun tel. 070- 314 59 69 

      /Nina 

Pianoläger 

"Den enskildes 
personliga, 

ekonomiska och 
kulturella välfärd 

skall vara 
grundläggande 

mål för den 
offentliga 

verksamheten." 
 

ur 
regeringsformen, 
§2, statsskickets 

grunder 

Flera ex. av Rumba i onödan ? 

Nu närmar sig vår pianodag, gemensam för Ö. 
Göinge och Osby musikskolor och de 29 elever 
som anmält sig övar för fullt på sina noter. Vi 
spelar i tre mindre grupper men även alla gemen-
samt. Det blir bl a musik från filmen Ronja Rö-
vardotter, Kom av den populära gruppen Timotej, 
folkmusik och lite klassiskt. Pianodagen hålls 16 
okt. i Osby musikskolas lokaler i Hasslarödssko-
lan, och där kan man också lyssna på den konsert 
som avslutar dagen kl 16.00  
                     /Eva 

Kontakta Eva Persson och säg till att ni bara önskar 
en tidning i familjen.         /Sverker 

De underfundiga och 
charmiga djuren i Hacke-
backeskogen kommer på 
besök i början av nästa 
termin (v 6).  Deras härli-
ga sånger och texter av 
Torbjörn Egner blir då 
till en liten minimusikal 
med Happy Sun och 
barnkörerna som ageran-
de och sjungande till ac-

kompanjemang av en lärarorkester.                                
         /Nina 

Klas Klättermus  

Klassprojekt 
De senaste tre åren har musikskolan haft ett blås-
klassprojekt som vandrat runt i hela kommunen. 
Nu har turen kommit till Prästavångsskolan i Bro-
by. Vid tio tillfällen får en klass prova blåsinstru-
ment och i höst är det en femteklass som får möj-
ligheten att med hjälp av bra låtar kombinera sång 
med tunga blåsriff. James Brown och Varm korv 
boggie är bara några av låtarna som i slutändan 
redovisas i en konsert för föräldrar, syskon och 
släkt. Patrik Vannerberg och Freddie Holmberg 
leder blåsklassen. 
 

Stråkklasserna är nu inne på sitt fjärde år och i år 
är vi tillbaka på Prästavångsskolan där vi startade 
projektet ht 2007. Detta läsåret är det klasserna 2a 
och 2b, som en gång i veckan får spela fiol och 
cello tillsammans med sina klasslärare, och popu-
lära låtar just nu är Viktor Igelkott och Birgers 
blues. Stråkklasserna leds av Eva Persson och 
Ingrid Almfjord. 

/Patrik och Eva 

Kammorkesterns vinterläger 
De senaste två åren har Kammarorkestern haft 
vinterläger under en helg i januari. Så planeras 
även för januari 2011. Då orkestern, som drivs 
tillsammans med Osby musikskolan växt, letar vi 
efter en större klubbstuga el. dyl. med fler säng-
platser. Lutar åt västra Skåne i vinter.  

/Sverker 
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Kalendarium hösten 2010 

Anmäl alltid  
sjukdom och för-
hinder.  
Anmäl förhinder 
även om det or- 
sakas av grund-
skolans verksam-
het. 
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 044-608 58, 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 

Lörd 16/10, kl 16.00   Pianodagens deltagare ger konsert. (Läs mer på sid 3) 
Hasslarödsskolans konsertsal, Osby 
 
Månd 18/10, kl 19.00   Härliga toner i höstkvällen. Damkörkonsert med Illecebra, Ö Göinge  
Hasslarödsskolans konsertsal, Osby och Tonsnäckorna, Osby. Servering 
 
Månd 25/10, kl 19.00   Härliga toner i höstkvällen. Damkörkonsert med Illecebra, Ö Göinge  
Kulturhuset Vita skolan, Broby och Tonsnäckorna, Osby. Servering 
 
Onsd 27/10, kl 19.00    Musikcafé. Musikskolans elever spelar och sjunger. Servering 
Kulturhuset Vita skolan, Broby  
 
Vecka 44    Studiedagar och lov. Musikskolan har ingen undervisning 
 
Torsd 18/11, kl 19.00   Höstens nybörjare ger sin första konsert   
Snapphaneskolan, Knislinge 
 
Månd 22/11    Studiedag. Musikskolan har ingen undervisning 
 
Tisd 23/11, kl 19.00   Musikaliskt och litterärt korsord med medverkande från musikskolan  
Kulturhuset Vita skolan, Broby och biblioteket   
 
Månd 6/12, kl 19.00   Adventscafé. Musikskolans elever spelar och sjunger. Servering 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Månd 13/12, kl 19.00   Luciakonsert. Musikskolans körer och sångsolister framför ett stämnings-
Kulturhuset Vita skolan, Broby fullt Luciaprogram. Servering 
 
Tisd 21/12, kl 19.00   Julkonsert. Musikskolans elever spelar och sjunger.  
Glimåkra kyrka 
 
 
 
Hela höstprogrammet för Kulturhuset Vitaskolan kan du läsa direkt, dag 
för dag, via web-plats.  
Du hittar programmet genom att:  
välja: www.ostragoinge.se 
välj därefter <gå direkt till> i högermarginalen och slutligen 
<Kulturhuset Vita skolan> 

Telefonnummer, e-post   


