
Höstens stora utmaning för kammarorkestern 
och kören Illecebra är "Förklädd Gud" som 
kommer att framföras i Osby kyrka söndag 23 
oktober. Stycket som kallas en "Lyrisk svit" 
skrevs 1940 av den skånske kompositören 
Lars-Erik Larsson till texter av Hjalmar Gull-
berg. Guden, som förklädd till människa spelar 
på sin pipa, är Apollon, musikens Gud i den 
grekiska my-
tologin. 
På bilden ser 
ni Apollon i 
en oljemål-
ning av Fran-
çois Boucher. 
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Innehåll... 

 

örklädd Gud 

Så var det åter dags för musikskolans kör/or-
kesterprojekt tillsammans med Osby musik-
skola. Detta år har vi valt kanske mer väkänd 
musik, nämligen musik av den svenska ¨super-
gruppen¨ ABBA. Många, i alla åldrar kan väl 
alltid någon eller några låtar ur ABBA:s reper-
toar, inte minst efter filmen och musikalen 
¨Mama Mia¨. Vi kommer förstås att ha med en 
hel del ¨kända¨ låtar, men vi vill också presen-
tera andra, lite mer okända ABBA-låtar. Vi vill 
förstås utnyttja att vi har en hel orkester bakom 
våra duktiga körsångare. Alla som någon gång 
har fått uppleva hur det känns att ha en hel 
¨skog¨ av instrument bakom sig när man sjung-
er, vet hur häftigt det är. 
        forts sid 2 

Varning! 
Gå ej nära anläggningsmaskinerna. 

Glädjande nog åtgärdas nu utemiljön kring 
Kulturhuset Vita skolan. Denna del i den ur-
sprungliga planen sköts tidigare på framtiden 
p.g.a. bristande resurser. Tanken med utemil-
jön är att den skall ansluta till den befintliga 
skulpturparken. Under planeringen har det va-
rit svår avvägning mellan estetiska värden och 
funktion (främst parkeringsplatser) där arkitekt 
och beslutsfattare inte alltid varit eniga. Slut-
produkten känns dock bra. För musikskolans 
del öppnas möjligheten för utomhusproduktio-
ner under vår och tidig höst då en scen skall 
kunna byggas upp framför främre (östra) en-
trén.         /Sverker 

BBA ”the concert” 

I maj delades stipendier och priser ut till för-
tjänstfulla kommuninnevånare. Ungdomssti-
pendiet gick till Marcus Nilsson, elev vid 
musikskolan. Marcus började sin ”karriär” 
som blockflöjtist, gick sedan över till piano 
men har sedan några år tillbaka satsat hel-
hjärtat på sång och varit sångsolist i flera av 
musikskolans stora projekt och i andra sam-
manhang. Just nu uppträder han i musikalen 
Grease som precis haft premiär på Kristian-
stads teater. 
Hiroshi Koyama tilldelades kulturpriset bl a 
för sin medverkan i Kulturhusets ljusprojekt 
som i vintras genomfördes för tredje gången. 
Han är en internationellt känd konstnär som 
främst arbetar i diabas (två av hans knappar 
finns i skulpturparken all-
deles utanför Vita skolan). 
Dessa två pristagare kom-
mer, onsd  23 nov, att bju-
da på en kväll med musik 
och konst. Medverkar gör 
också musikskolans ung-
domskör och kompgrupp. 
 
   /Eva 

Pristagarnas afton 

Vår RUM-förening (ÖGUM) fortsätter tradi-
tionen med att sponsra biljetter till musikal-
produktioner. ÖGUM har redan förbeställt 
40 biljetter till The Sound of Music på Kristi-
anstads Teater. Matinéföreställningarna köps 
snabbt upp av bussbolagen, varför vi i år är 
ute i god tid. Föreställningen blir lördag 10 
mars kl 15:00. 

Forts sid 3 

40 biljetter till 
The Sound of Music 
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I maj framförde musikskolans barnkörer musiksa-
gan Klas Klättermus. Det blev fyra  bejublade före-
ställningar både för skolklasser och för föräldrar 
och syskon. Nedan syns alla ”djuren” i Hacke-
backeskogen.         /Nina 

”The Blåset” ska vara med i ett samarbete med 
”Blåsvädret” från Kristianstads musikskola. ”The 
Blåset” är vår musikskolas äldre blåsorkester  där 
eleverna är i mellanstadieåldern och ”Blåsvädret” 
är Kristianstads musikskolas motsvarighet. Dessa 
två orkestrar slås ihop vid två övningstillfällen och 
två konserttillfällen. Gemensam övning i Kristian-
stad, tisd den 15 november kl.18.00 och gemensam 
övning på Kulturhuset Vita skolan i Broby, lörd 
den 19 november kl 10.00, med efterföljande kon-
sert kl 15.00 i Kulturhuset. Andra konserten blir i 
Kristianstad, tisd den 22 november kl 18.30. 
Vi har valt ett gäng bra låtar som vi övar på varsitt 
håll och sen avslutar med gemensamma övningar. 
Låtar som ”La Bamba”, ”The Rose” och ”Final 
countdown” kommer att dyka upp på konserterna. 
Detta är ett gyllene tillfälle för våra blåsare att få 
möta och lära känna andra som spelar. Till våren 
kommer våra yngra blåsare också att ingå i ett sam-
arbete med Kristianstads musikskola. 
Väl mött i november. 
     /Patrik och Lars 

Blåssamarbete 

När vintermörkret kryper allt tätare 
inpå knuten och det lackar närmare 
mot jul kan vi behöva lite ljuspunkter 
i tillvaron. Luciakvällen är en sådan 
kväll då många ljus lyser upp i 
mörket. 
Tisd. 13 dec, kl 19.00, hålls en kon-
sert till Lucias ära med musikskolans 
körer under ledning av Nina och 
Ingrid. Varje kör bjuder på inslag utifrån sin nivå. 
De äldre körsångarnas vackra sång och de yngres 
sångarglädje och stora glädje i att agera kommer att 
göra kvällen stämningsfull. Alla hälsas varmt 
välkomna! 
 

/Nina och Ingrid 

"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 snabbt 

få fram medde-
landen. 

Klas Klättermus 

Lucia-konsert 

ABBA...forts från sid 1 
Kör och orkester kommer även i år att ledas av vår 
sångpedagog Ingrid Almfjord som ska få de ca åttio 
musikanterna att tillsammans bjuda på en del  ur 
ABBAs stora repertoar. 
Konserterna kommer att äga rum den 20 april i 
Glimåkra folkets park, även denna gång med 
skolföreställningar under dagen och den offentliga 
konserten på kvällen kl.19.00. 
                            /Freddie 

Stråkklasser 

För femte året i rad erbjuder musikskolan stråk-
klassundervisning i åk 2. Detta läsåret är det klass 
2a och 2b (totalt 44 barn) på Prästavångsskolan i 
Broby som spelar fiol och cello, och som syns på 
bilden ovan tillsammans med sina lärare Annika 
och Catarina. 

Förra läsårets stora kör- och orkesterprojekt hade 
temat ELO (Electric Light Orchestra). Här under 
och nedan till vänster ges några bildminnen av pro-
jektet. En enkel dvd-dokumentation gjordes även. 
Missade du chansen att köpa dvd:n så hör av dig. 

ELO-minnen 

fler ELO-bilder 
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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 in-
går Sverker Eriksson (ordf och sekreterare), Eva 
Persson (kassör och RUM:s kontaktperson). Övriga 
ledamöter är Eva Krusevall, Anna Ahlberg, Thommy 
Svensson, Ulrika Grimheden, Malin Hussein, 
Susanne Svendsrud och Maria Erzen. 
Är du 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 blir du genom att underteckna 
det papper som din musiklärare kommer att ha 
med sig till musiklektioner och orkester-/kör-
repetitioner under höstterminen. Visst kan det 
kännas 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! 

I lördags, 8 okt, gick vårt årliga pianoläger av 
stapeln. Ett 30-tal pianister från Osby och Ö. Gö-
inge samlades i Osby kl 9.15 på morgonen och 
spelade sedan tillsammans hela dagen, både i 
mindre grupper och alla tillsammans. Repertoaren 
var blandad, allt från folkmusik och klassiskt till 
pop och schlager. Dagen avslutades med en kon-
sert på eftermiddagen då varje grupp framförde 3-
4 stycken som övats in under dagen och så avslu-
tades konserten med stor pianoorkester där alla 
spelade de populära Mah-na, Mah-na och Under-
bart tillsammans . 
 
Till våren kommer det att anordnas ett stråkläger 
för fiol– och cello-
eleverna. Mer in-
formation kommer 
nästa termin. 
 
             /Eva 

Systrarna Susanne 
och Linda Hussein 
var med på piano-
dagen i Osby och 
ses här träna på 
sina lägernoter. 

40 biljetter till... , forts från sid 1 
Samtliga plaster är fullpris/parkett. Du som är med-
lem i RUM kan köpa en biljett för ENDAST 100 kr 
oberoende av ålder (normalpris 345 kr över 12 år 
samt 245 kr upp till 12 år). Medföljande föräldrar, 
syskon etc. som ej är medlemmar i ÖGUM, kan 
köpa biljett via ÖGUM för 330 kr (över 12 år) resp. 
230 kr (t.o.m. 12 år). 
Medlemmar är ni som skriver ert namn på de "RUM-
listorna" som cirkulerar nu  i höst (ni får hem tid-
ningen "RUMBA"). Om ni har frågor avseende med-
lemskap, kontakta Eva Persson via e-post: 
eva.persson@goinge.net 
Biljetter kan beställas redan nu via telefon till musik-
skolan 044-775 61 32 resp. Eva 0705-87 70 98 , eller  

via e-post till 
Eva enl. ovan.  
"Först till kvarn" 
gäller.  
ÖGUM står EJ 
för något resear-
rangemang eller 
buss. Ni får själ-
va ansvara för 
transport till och 
från Kristian-
stads Teater. 
 
Missa inte denna 
chans att uppleva 
en av de stora 
klassiska musi-
kalerna!                    

 
/ÖGUM genom 

Sverker och Eva 

Förklädd Gud, forts från sid 1 
Från den nationalromantiska perioden har Sverige 
inte någon "nationell tonsättare" som riktigt kan 
motsvarar Grieg i Norge eller Sibelius i Finland. 
Wilhelm Stenhammar m. fl. kommer inte riktigt 
upp i Griegs "viktklass". Det finns dock ett antal 
enskilda svenska verk som står ut på samma sätt 
som t.ex. Sibelius Finlandia. Däribland Förklädd 
Gud som är ett av de allra mest spelade och om-
tyckta verken i musiken. 
Förklädd Gud är skrivet för recitatör (läsare/
berättare), två sångsolister, kör och symfoniorkes-
ter. Texterna är hämtade från Gullbergs diktsam-
ling  "Kärlek i tjugonde seklet".  Musiken, som i 
grunden är väldigt "Larssonsk", kan karaktärise-
ras som nordiskt nationalromantisk med orienta-
liska inslag. Hur som helst; oerhört vacker. 
Projektet startades som ett samarbete mellan kam-
marorkestern och Osby/Visseltofta församling. 
Det genomförs som ett öppet körprojekt för alla 
intresserade körsångare. Vår egen vuxenkör, Ille-
cebra, nappade och kommer att medverka. För-
klädd Gud är ett måste för en svensk körsångare. 
Totalt kommer ca 60 sångare att medverka. 
Det känns uppmuntrande att kammarorkestern 
fått förtroendet att vara med och utgöra bas i ett 
projekt av denna dignitet. Förtroenden får man 
som bekant inte. Man förtjänar dem. 

/Sverker 
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Kalendarium hösten 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. 

Onsd 12/10, kl 19.00    Visafton. Musikskolans körer, sångsolister och instrumentalister bjuder på ett 
Kulturhuset Vita skolan, Broby visprogram. Servering. 

     
Månd 24/10, kl 19.00   Folkmusik från hela världen. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering  
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 

Torsd 10/11, kl 19.00   Nybörjarkonsert.  Höstens nybörjare ger sin första konsert 
Snapphaneskolans informationssal 
 

Sönd 23/10, kl 17.00   Stor kör och orkester framför Lars-Erik Larssons Förklädd Gud. Se sid 1 och 3 
Osby kyrka 
 

Tisd 15/11, kl 19.00    Kammarmusik. Blandat kammarmusikaliskt program med musikskolans  
Kulturhuset Vita skolan, Broby lärare och gästmusikanter. Entré inkl servering, 40 kr. 
 

Onsd 23/11, kl 19.00    Pristagarnas afton. Ungdomsstipendiaten Marcus Nilsson och kulturpristagaren 
Kulturhuset Vita skolan, Broby Hiroshi Koyama bjuder på en kväll med musik och konst. Servering. Se sid 1 
 

Onsd 30/11, kl 19.00    Renässans- och barockafton. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering  
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 

Månd 7/12, kl 19.00   Advents- och julcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering  
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 

Tisd 13/12, kl 19.00   Luciakonsert. Musikskolans körer bjuder på ett stämningsfullt Luciaprogram 
Kulturhuset Vita skolan, Broby Servering. Se sid 2 
 

Månd 19/12, kl 19.00   Julkonsert. Musikskolans elever sjunger och spelar.  
Broby kyrka 
 
Hela höstprogrammet för Kulturhuset Vita skolan kan du läsa direkt, dag för dag, via webplats. 
Du hittar programmet genom att välja: www.ostragoinge.se 
välj därefter ”gå direkt till” i högermarginalen och slutligen ”Kulturhuset Vita skolan” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musikskolans personal, från vänster: 
Sverker, Eva, Lars, Nina, Patrik, Mirjam,  
Roger, Sofia, Ingrid och Freddie. 
Saknas på bilden gör Magnus (Nutte) och 
Tommy 

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 ingrid.almfjord@goinge.net 0479-128 12, mobil 0705-77 82 11 
Magnus Beijer  slagverk  magnus.beijer@goinge.net 044-608 58, mobil 0706-06 92 77 
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 
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 
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 


