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Innehåll... 

 

ill och Bull samt en harpa 

och de andra djuren i Hackebackeskogen 
 

Det är så många spännande saker som händer 
på musikskolan denna vår! Just nu pågår bland 
annat repetitionerna till showen om de charmi-
ga djuren i Hackebackeskogen för fullt. Det är 
musikskolans barnkörer runt 
om i kommunen som nu 
övar sånger och agerande på 
olika håll. Under kommande 
veckor ska allt bit för bit 
pusslas samman till en hel-
het. Ett par veckor efter påsk 
ska allt vara klart att framfö-
ras inför publik.  

forts sid 2 

Onsdagen den 4 maj ger Kammarorkestern, ut-
ökad med blås och slagverk, en symfonisk 
konsert i Kulturhuset. Musikskolans nya tim-
pani (orkesterpukor), som i Kulturhuset går un-
der namnen "Bill och Bull", skall installeras 
med "buller och bång". Vi spelar därför andan-
te-satsen ur Haydns puk-
slagssymfoni. Tord Mar-
tinssons stycke "Sky" för 
harpa och stråkar kommer 
att framföras offentligt för 
första gången med Susan 
Enochsson som solist. Sist 
men inte minst framförs 
hela Mozarts 36:e symfoni, 
kallad "Linz". 
                           Forts sid 3 

Musikskolan följer grundskolans läsårsti-
der, studiedagar etc. med nedanstående un-
dantag: 

~ 

Ingen undervisning fredag 11/3  
p g a ELO-skolkonserter för åk 5 och 6. 

~ 

Ingen undervisning tisdag 15/3. 
Skånes musik– och kulturskolor har läns-
studiedag.  Undantag: Roger Sundh har 
undervisning som vanligt. 

~ 

Ingen undervisning måndag 28/3 
samt onsdag - fredag 30/3 - 1/4 
under vecka 13.  
Musikskolan har instrumentdemonstratio-
ner. För att inte tisdagselever skall drabbas 
av två inställda tisdagar sker undervisning 
enl. ordinarie schema tisdag 29/3. 
Undantag avseende vecka 13 gäller för 
lärarna Karin Ille, Tommy Karlsson, 
Roger Sundh och Magnus ”Nutte” Ols-
son vilka undervisar som vanligt hela 
vecka 13. 

ÖGUM sponsrar biljetter till  
Skönheten och Odjuret! 

Schemaavvikelser vt 2011 

Lörd 5 feb var det orkesterrepetition i Osby 
inför ELO-konserten. Ca 80 elever kommer 
att medverka i konserten 11 mars. 

Repetitioner pågår för fullt både på vår musik-
skola och i Osby inför ELO (Electric Light Or-
chestra) - konserten den 11:e mars. Det nya 
med årets konsert är samarbetet med Osby mu-
sikskola. Tidigare har vi haft ett mer informellt 
samarbete med stråkmusikanter från Osby, nu 
kommer även andra instrumentalister att del-
taga. Vår dirigent blir som förra året vår sång-
pedagog Ingrid Almfjord. 
Nytt för i år är att vi kommer att ge två skol-
konserter och inte bara en offentlig föreställ-
ning. Skolelever kommer att ¨bussas¨ till Glim-
åkra Folkets park på dagtid från våra båda 
kommuner. Den offentliga föreställningen äger 
rum kl.19.00, också i Glimåkra Folkets park. 

forts sid 2 

las Klättermus 

ÖGUM, föreningen RUM i Ö Göinge, har 
köpt 30 biljetter till Skönheten och Odjuret 
fred 18 mars, kl. 19.00.på Kristianstads 
teater.  Samtliga biljetter har bra platser (full-
pris/parkett). Du som är medlem i RUM kan 
köpa en biljett för ENDAST 100 kr obe-
roende av ålder (normalpris 345 kr över 12 år 
samt 245 kr upp till 12 år).                              
     forts sid 3 



Sida 2 

Den 23 jan var jag 
på brassfestival på 
Malmö  musikhög-
skola   tillsammans 
med tre andra ele-
ver, en förälder och 
Patrik från musik-
skolan. Vi var i 
grupper och spela-
de tillsammans. 
Huvudpersonen var 
Nisse Landgren 
som är en av värl-
dens bästa trombonister. Jag tyckte det var jättekul 
att vara där och få spela med andra och få träffa 
Nisse. Sammanlagt var det ca 220 deltagare. All-
ting avslutades med en gemensam konsert där vi 
bland annat spelade tre låtar av K Jervefors. Jag ha-
de  roligt, men bäst var det när Nisse spelade och 
samtidigt plockade isär trombonen bit för bit för att 
sen sätta ihop den igen under tiden han fortsatte 
spela.  

/Patricia Hallström, barytonelev på musikskolan 

Klas Klättermus, forts från sid 1 
Föreställningarna ges i Hörsalen i 
Kulturhuset Vita Skolan, Broby.  
Fred 6 maj blir det två föreställ-
ningar för förskole- och lågstadie-
elever i Broby. Lörd 7 maj är det 
dags att vid ytterligare två före-
ställningar ge mammor och pappor 
och andra intresserade chans att se 
och lyssna till de duktiga barnen. 
Berättare vid föreställningarna är 
körernas ledare Nina Holmberg 
som också håller i inövandet av showen. Vid  före-
ställningarna kommer sångarna att ackompanjeras 
av en ensemble musiklärare bestående av Eva Pers-
son, piano, Lars Carlsson, klarinett och tvärflöjt och 
Fred Holmberg, gitarr.         /Nina 

Patricia lirar med Nisse Landgren ELO - på vårt sätt, forts från sid 1 
Du som varit på våra tidigare konserter kommer 
förstås även i år, men du som inte varit vet kanske 
inte vad som väntar. 
Kör, sångsolister, stor orkester bestående av stråkar, 
blås, slagverk, gitarr, elgitarr, bas, piano och synt-
har. Alltså, hur ofta får ni chansen att höra allt 
detta?  
                             /Freddie 

"Den enskildes 
personliga, 

ekonomiska och 
kulturella välfärd 

skall vara 
grundläggande 

mål för den 
offentliga 

verksamheten." 
 

ur 
regeringsformen, 
§2, statsskickets 

grunder 

Meddela ditt 
mobilnummer 
till musikskolan 

via e-post ! 
 

SMS används 
för att få fram 
meddelanden. 

Under hösten hade musikskolan tre musikcaféer. 
Vid adventscaféet 8 dec medverkade bl a en stor 
gitarrgrupp på 15 elever som spelade och sjöng tre 
julsånger. 

Klasserna 2a och 2b på Prästavångsskolan spelar i 
stråkklasserna detta läsåret och på bilden ovan ses 
alla barnen tillsammans med sina klasslärare. Läng-
re fram på terminen kommer det att bli en konsert 
för föräldrar och syskon då allt som lärts in under 
året ska spelas upp. Stråkklasserna leds av Eva 
Persson och Ingrid Almfjord 
Musikskolan har även blåsklasser och under ht-10 
har klass 5b på Prästavångsskolan fått prova på att 
spela trumpet, baryton och valthorn under en period 
på 10 tillfällen med en konsert för föräldrarna som 
bejublad avslutning. Patrik Vannerberg ledde grup-
pen med stabil hjälp av Freddie Holmberg bakom 
pianot. 
Under vårterminen kommer ytterligare en klass från 
Prästavångsskolan att få prova på att spela blåsin-
strument. 

/Eva och Patrik 

Stråk-och blåsklasser När man behöver 
pausa från träd-
gårdsbestyren kan 
man i vårkvällen 
ge sig iväg till 
Kulturhuset Vita 
skolan. Där bjuds 
det, månd 16 maj, 
kl 19.00 på sköna 
toner med damkö-
ren Illecebra och 
ungdomskören. Musikskoleelever medverkar ock-
så. Glad och varm stämning utlovas. Det ges tillfäl-
le att sjunga allsång och en liten fika serveras. 

/Ingrid 

Allsångskväll 

Malin, Isabell och Lina sjung-
er i ungdomskören. 

Musikcafé 



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 in-
går Sverker Eriksson (ordf och sekreterare), Eva 
Persson (kassör och RUM:s kontaktperson). Övriga 
ledamöter är Eva Krusevall, Sölvi Björsvik, Anna 
Ahlberg, Thommy Svensson, Ulrika Grimheden, 
Malin Hussein, Susanne Svendsrud och Maria Erzen. 
Ett stort tack till Malin Sarkar och Camilla Edfast 
som avgick ur styrelsen i samband med årsmötet 1/2. 
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. Dess-
utom 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-/körrepetitioner i de-
cember –10. Visst känns det konstigt att ibland 
knappt skrivkunniga elever skall underteckna något 
men då ingen medlemsavgift tas ut, krävs detta 
förfarande av formella skäl. Även föräldrar som 
arbetar aktivt för föreningen kan bli medlemmar 
kostnadsfritt. Du märker att du är medlem genom att 
tidningen RUMBA dyker upp i postlådan några 
gånger per år. 

/Sverker 

Läger 

Musikskolans 
föräldraförening 
har gått samman 

med RUM! 

Kammarorkestern till Åsljungagården 

I höstas hade vi pianoläger i Osby. Totalt var det 
ett 30-tal pianister som spelade i pianoorkester en 
hel dag och hade väldigt trevligt tillsammans. 
En lägerdag för cello-och fiolelever kommer vi 
att ha under våren, lörd 14 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 och denna gången kommer lä-
gerdagen att vara  i Osby. Mer information kom-
mer efter hand.        /Eva 

Sam och Karla 
var med på 
pianolägret 
16/10-2010 och 
ses här träna i 
den gemensam-
ma orkestern 
inför avslut-
ningskonserten. 

ÖGUM sponsrar biljetter... , forts från sid 1 
Medföljande föräldrar, syskon etc. som ej är med-
lemmar i ÖGUM, kan köpa biljett via ÖGUM för 
330 kr (över 12 år) resp. 230 kr (t.o.m. 12 år). 
Medlemmar är alla ni som skrev ert namn på de 
cirkulerande "RUM-listorna" i höstas (ni får hem 
tidningen "RUMBA"). Om ni har frågor avseende 
medlemskap, kontakta Eva Persson via e-post: 
eva.persson@goinge.net 
Biljetter kan beställas via telefon till musikskolan 
044-775 61 32 resp. Eva 0705-87 70 98 , eller via e-
post: eva.persson@goinge.net  
"Först till kvarn" gäller. 
ÖGUM står EJ för något researrangemang eller buss 
denna gången. Ni får själva ansvara för transport till 
och från Kristianstads Teater. Blir efterfrågan stor 
kommer vi om möjligt att köpa till fler biljetter. 
Biljetter betalas och hämtas på musikskolan, Kul-
turhuset Vita skolan i Broby senast månd 14 mars 
såvida inte annan överenskommelse görs. Missa inte 
denna chans!                    

/ÖGUM genom Sverker och Eva 

Emil Sig-
fridsson 
sätter upp 
Skönheten 
och Odjuret 
på Kristian-
stads teater. 
ÖGUM 
sponsrar 
biljetten! 

Bill och Bull samt en harpa, forts från sid 1 
Kvällens presentatör och berättare blir Sven Sjun-
nesson (se bild på sid 1). Då Sven är revisor för 
Ö. Göinge kommun får orkestern se till att spela 
bra och "effektivt" - annars hamnar den kanske i 
årets revisionsrapport? Ur musikskolans perspek-
tiv är och förblir Sven dock alltid i 
första hand en cellist. 
Enkel fika kan köpas under konser-
ten. Fri entré! 
Missa inte denna chans att se och 
höra er egen symfoniorkester spela 
på hemmaplan.                    /Sverker 

Kammarorkestern som normalt repeterar var 14:e 
dag, brukar en gång per år ha en intensivhelg, 
eller "interneringsläger" som undertecknad brukar 
kalla det. I två år har vi övernattat i en klubbstuga 
söder om Tollarp. I år kommer vi att unna oss 
lyxen av att bo och äta på Åsljungagården utanför 
Örkelljunga. Orkestern har själv spelat ihop till 
kostnaden under året. Programmet som skall 
framföras den 4 maj med bl.a. hela Mozarts 36:e 
symfoni kräver extremt mycket av alla i orkes-
tern. Här räcker inte de vanliga repetitionerna till. 
Utöver att man får ett bra musikaliskt resultat via 
intensivhelgen, har vi väldigt trevlig tillsammans. 
Den årliga Trivial Persuit-matchen är t.ex. oerhört 
prestigeladdad. 
Tyvärr har vi nu inte längre med oss orkesterns 
hedersman Bertil Sandberg som trots sina dryga 
80 år har hängt med ungdomarna på orkesterns 
alla resor och läger. Bertil avled i mitten av janu-
ari efter en kortare tids sjukdom.       /Sverker 



Sida 4 

Kalendarium våren 2011 

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. 

Månd 17/2, kl 19.00   Musikcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering  
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Fred 11/3, kl 9.30 och 12.30  ELO-konserter, dagföreställningar för grundskolor i Ö Göinge och Osby  
Folkets Park, Glimåkra  (se sid 1 och 2) 
 
Fred 11/3, kl 19.00   ELO-konsert (se sid 1 och 2) med medverkan av elever och lärare från  
Folkets Park, Glimåkra  Ö Göinge och Osby musikskolor. 
      
Tisd 15/3    Länsstudiedag, inställd undervisning (se sid 1) 
 
Vecka 13    Instrumentdemonstrationer, inställd undervisning (se sid 1) 
     Skolkonserter dagtid och kvällsprovning, måndag (Kviingeskolan 17.00-18.00, 
     Västerskolan 18.30-19.30), onsdag (Glimåkraskolan 17.00-18.00, Mölleskolan 
     18.30-19.30) och torsdag (Kulturhuset Vita skolan, Broby 18.30-20.00) 
 
Onsd 13/4, kl 19.00   ”Trädgårdsdags”. Bibliotekspersonalen presenterar gamla och nya trädgårds-
Kulturhuset Vita skolan, Broby böcker och musikskolans elever spelar passande trädgårdsmusik. Servering 
  
Lörd 7/5, kl 13.00 och 15.00  Musikskolans barnkörer och Happy Sun framför musiksagan  om Klas 
Kulturhuset Vita skolan, Broby Klättermus (se sid 1 och 2) 
 
Onsd 4/5, kl 19.00   Ö Göinge/Osby Kammarorkester ger konsert med bla Mozarts Symfoni nr 36, 
Kulturhuset Vita skolan, Broby ”Linz”. Även musik av Haydn och Tord Martinsson. Solist Susan Enochsson,  
     harpa, enkel servering, fri entré (se sid 1 och 3) 
 
Månd 16/5, kl 19.00   Allsångscafé. Musikskolans körer och sångsolister sjunger för och med 
Kulturhuset Vita skolan, Broby publiken. Servering 
      
Onsd 25/5, 19.00   ”Musiken i litteraturen”. Böcker med musiktema presenteras muntligt och  
Vita skolan, Broby   musikaliskt i ett samarbete mellan biblioteket och musikskolan. Servering 
 
Tisd 7/6, kl 19.00   Musik i försommarkväll. Musikskolans elever sjunger och spelar 
Gryts kyrka 
 
 
 
 
Hela vårprogrammet för Kulturhuset Vita skolan 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” 

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 gymnasium  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 0479-317 01, 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 


