
Musikaliska vitaminer 
till alla elever. Upprin-
nelsen till detta projekt, 
”Fruktsallad”, är en idé 
om att försöka ge de ele-
ver som ej deltar i musik-
skolans ordinarie orkest-
rar och körer en musika-
lisk vitamininjektion. Vardagen är inte alltid så 
enkel; orkestertiden krockar med ridning eller 
hockeyträning etc. Dessa elever som musiklä-
rarna bara träffar en gång per vecka är en 
kundgrupp (om ni ursäktar ordvalet) som vi 
har svårare att lyckas med.     
      Forts sid 2 

BBA - Rock us 
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Innehåll... 

 

ruktsallad 

Den 19 april är det dags för musikskolans kör–
och orkesterkonsert i Glimåkra Folkets park. 
Precis som förra året samarbetar vi med Osby 
musikskola vilket gör att vi kan bjuda på stor 
orkester och kör. I år tar vi oss an musik av 
ABBA, kända och mindre kända låtar som 
elever och lärare kommer att framföra. Det 
kommer att bli tre konserter. Två blir under 
skoltid så att elever från grundskolan får 
komma och se och höra vad vi kan få till. På 
kvällen ger vi den offentliga konserten som i år 
kommer att få en lite festlig inramning, Bitte 
Glantz som är bildlärare på Göingeskolan 
kommer att, tillsammans med elever, se till att 
konserten också får lite extra visuellt. Vad det 
blir får bli en överraskning. 
                  forts sid 2 

 

Vad är ljuvligare en majkväll 
än att ta en stilla promenad 
bort till Kulturhuset Vita 
skolan? Väl framme slår 
man sig ner på en bänk i den 
vackra parken framför entrén 
och avnjuter skönsång. I år 
kommer nämligen musiksko-
lans allsångskonsert att äga 
rum utomhus. Måndagen den 
21/5, kl 19.00 bjuder damkö-
ren Illecebra, Ungdomskö-
ren, solister och kompgrupp in till en härlig 
allsångskväll. 
                 Forts sid 2 

llsång inviger utemiljö 

Vår RUM-förening (ÖGUM) fortsätter tradi-
tionen med att sponsra biljetter till musikal-
produktioner. ÖGUM förbeställde i höstas 40 
biljetter till The Sound of Music på Kristian-
stads Teater, lörd 10 mars kl 15:00. I skri-
vande stund finns 20 biljetter kvar. Lugn, ni 
hinner hem till schlagerfinalen... 

Forts sid 3 

Först The Sound of Music  
sedan schlagerfinalen! 

 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 
 

Musikskolan följer grundskolans lov och 
studiedagar med följande undantag under 
vårterminen 2012: 
 

Torsd 15/3 är lektionerna inställda p g a 
länsstudiedag för Skånes samtliga musiklä-
rare. 
 

Månd-onsd 19-21/3 är lektionerna inställda  
p g a skolkonserter och instrumentdemon-
strationer. Dock undervisar Tommy Karls-
son som vanligt.  
 

Torsd 19/4är lektionerna inställda p g a 
ABBA-konserter. Roger Sundh undervisar 
som vanligt. 
 

Fred 20/4 är musikskolans personal komp-
ledig och undervisningen är inställd. 

Kammarorkestern spelar 
svenskt. Orkestern har de 
senaste åren avslutat sä-
songen med att ge en större 
konsert i Kulturhuset. Kon-
serter där orkestern, som 
till vardags består av enbart 
stråk, utökats med blås och 
slagverk. Vi fortsätter den-
na tradition och kommer i år att ge en kon-
sert den 23 maj med uteslutande svensk mu-
sik. Vi spelar bl.a. delar av Romans Drott-
ningholmsmusik samt en symfoni av Johan 
Martin Kraus (kallad ”den svenske Mozart”). 
Vi planerar även att spela något av våra loka-
la storheter (från Boalt), Rolf och Tord Mar-
tinsson. 
En av orkesterns andra traditioner är att ha 
ett träningsläger under vårvintern. I år har vi 
spelat ihop pengar till oss själva så det blir en 
orkesterhelg på Åsljungagården i mars med 
”all inclusive”. Spela får vi dock göra själva. 

/Sverker 

All inclusive i Åsljunga 
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Gitarrkväll 

"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. 

Förklädd Gud 

ABBA...forts från sid 1 
Överhuvudtaget hoppas 
vi att årets upplaga av 
kör- och orkesterkon-
serten  kommer att bli lite 
¨mer¨ och festligare än 
vanligt, så boka in den 19 
april kl 19.00 i Glimåkra 
Folkets park.                          
       /Freddie 

De båda luciakonserter  
musikskolan hittills haft 
har varit mycket populära 
så i höstas beslutades att 
flytta konserten till Broby 
kyrka för att publiken och 
de medverkande skulle få 
bättre plats. 
 Inför en välfylld kyrka 
genomfördes en stäm-
ningsfull konsert där alla 

musikskolans körer, med lucian Amanda Bengtsson 
i spetsen, medverkade.  Gamla och nya julsånger 
framfördes och publiken fick också delta i sången 
genom att sjunga med i två psalmer. Dan Sarkar 
från Broby församling höll en kort andakt mellan 
psalmerna.  
Luciakonserterna har blivit en tradition som kom-
mer att upprepas nästa jul, antagligen då i en annan 
av kommunens kyrkor. 
                                            /Eva 

Lucia-konsert 

Allsångskonsert..., 
forts från sid 1 
Gammalt och nytt 
blandas med skönt 
sväng och en och an-
nan eftertänksam text. 
Samtidigt inviger vi 
vår nya fina utemiljö och det serveras fika. Varmt 
välkomna till denna konsert! (Bild: Ungdomskören 
iklädd cowboyhattar, vid en konsert 23/11-11) 

/Ingrid 

Torsd 1/3, kl 17.30-20.00 kommer musikskolan att 
anordna en gitarrkväll i Kulturhuset Vita skolan i 
Broby. 
Låtskrivande, improvisation och gitarrkomp står på 
programmet, dessutom möjligheten att få träffa och 
spela med andra. Alla gitarr-och elgitarrelever är 
välkomna. Allt är gratis! Anmälan görs till din lära-
re. 
Medverkande lärare är Freddie Holmberg, Roger 
Sundh, Tommy Karlsson, Lars Carlsson, Patrik 
Vannerberg, Ö Göinge, samt Niklas Bragée från 
Osby musikskola.     
                   /Patrik 

Blåsprojekt planeras 
Vi planerar två stora projekt med våra blåsorkestrar 
i vår. Med the Blåset  som är vår äldsta blåsorkester 
kommer vi att göra en turné i maj på 4-5 skolor. 
Med Blåsgänget har vi ett stort projekt på gång 
med Kristianstad. Vi får inte heller glömma vår 
årliga spelning på Gymtex avslutning som brukar 
vara i slutet av maj.      /Blåslärarna Lars och Patrik 

Fruktssallad, forts från sid 1 
I Fruktsalladorkestrarna kan alla vara med. Det blir 
bara en gemensam övning utöver konserten. I mars 
genomförs två fruktsalladkonserter, en på Väster-
skolan i Knislinge som ett samarbete med grund-
skolan, samt en i Broby, i egen regi. Konserter blir 
det på Kulturhuset i Broby månd 26/3, samt tisd 
27/3 (dagtid) på Västerskolan. 
För att kunna repetera lustfyllt får orkestermedlem-
marna CD-skivor eller länkar till arrangemangen på 
Internet, att spela till. Inte bara orkesterinstrumen-
ten ska kunna delta, utan även gitarrister och pia-
nister. Musiken är från Dan och Gullan Borne-
marks sångsamling ”Fruktsallad”. Musikaliska stil-
pastischer på frukttema. Undertecknad har arrat sex 
av låtarna. Mp3-filer hittas via länk: 
http://www.goingemusikskola.se/fruktsallad/  
                                      /Sverker 

I slutet av vårterminen 2011 berättade vår körleda-
re, Ingrid Almfjord om Osby Öppna Körprojekt. I 
år var planerna att repetera in och framföra Lars-
Erik Larssons Förklädd Gud. Körsångare runt om i 
våra trakter skulle inbjudas, för att under 6-7 veck-
or träna in körsatserna.  

Bengt Almfjord skulle ansvara för kören och Sver-
ker Eriksson för den förstärkta Kammarorkestern. 

Ingrid frågade om Illecebra (Musikskolans damkör) 
ville delta. Vilken härlig utmaning!  
Det ville vi absolut!!! 
Den 23 oktober 2011 är hela koret i Osby kyrka 
fyllt av sångare och musiker. Solen lyser in genom 
de höga kyrkfönstren. En stor skara åhörare sitter i 
bänkarna. Bengt Almfjord höjer taktpinnen. Orkes-
tern börjar spela förspelet och sen läser recitatören: 
-Ej för de starka i världen, men för de svaga….. 

Verket bygger på Hjalmar Gullbergs diktsvit För-
klädd Gud, ur samlingen Kärlek i tjugonde seklet  
(utkom 1933). Texten utgår från en grekisk saga 
om guden Apollon, som kommer till jorden och 
arbetar som dräng under ett år. Ingen han möter 
känner igen honom som gud, men han för med sig 
ljus och förvandling. 

…snart ska vi börja vår insats. Vilken fantastisk 
känsla och vilken koncentration!  
Den långa varma applåden efter sluttonen, bekräf-
tade att inte bara vi, som varit med i projektet, utan 
även våra åhörare har upplevt något stort, som vi 
länge kommer att minnas med glädje. 

                      /Margareta Larson, körmedlem i Illecebra 
Detta är en del av en längre artikel. Hela artikeln finns att läsa 
på musikskolans hemsida: www.goingemusikskola.se 
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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. 

Musikskolans 
föräldraförening 
har gått samman 

med RUM! 

Först The Sound of Music... , forts från sid 1 
Samtliga platser 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 skrev ert namn på de "RUM-
listor" som cirkulerade  i höstas (ni får även hem tid-
ningen "RUMBA"). Om ni har frågor avseende med-
lemskap, kontakta Eva Persson via e-post: 
eva.persson@goinge.net 
Missa inte chansen! Beställ 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 

I Östra Göinge RUM-förenings (ÖGUM) styrelse in-
går Sverker Eriksson (ordförande), Eva Persson 
(kassör, sekreterare, och RUM:s kontaktperson). 
Övriga ledamöter är Eva Krusevall, Anna Ahlberg, 
Thommy Svensson, Ulrika Grimheden, Malin 
Hussein och Susanne Svendsrud. 
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 ele-
ver skall underteckna något, men då ingen med-
lemsavgift tas ut krävs detta förfarande av formella 
skäl. Även föräldrar som arbetar aktivt för fören-
ingen kan bli medlemmar kostnadsfritt. Du märker 
att du är medlem genom att tidningen RUMBA dy-
ker upp i postlådan några gånger per år. 

/Sverker 

Stråkläger 
Skriv in 26 maj i almanackan om du spelar fiol 
eller cello, för då har vi vårt årliga stråkläger. Du 
kan vara nybörjare eller ha spelat i många år, vi 
delar in deltagarna i olika grupper så att det blir 
lagom svårt för alla. Vi kommer också att spela 
några stycken tillsammans allihop. Vi har läger-
dagen tillsammans med Osby musikskola och 
denna gången kommer vi att hålla till i Broby. 
Anmälningsblankett får du av din lärare efter 
påsk. 
Nedan syns en av grupperna som var med på för-
ra årets lägerdag. Totalt var ca 25 stråkelever med 
i fjol, vi hoppas vi blir minst lika många (eller 
fler!) i år. 
           /Eva 

Lörd 8 okt samlades ett 30-tal pianister på mu-
sikskolan i Osby för att spela piano under en hel 
dag. Deltagarna, som var från både Ö. Göinge 
och Osby musikskolor, delades in i tre grupper 
som spelade med varsin lärare. Vid ett pass spe-
lade också alla tillsammans. Pianodagen avslu-
tades med en konsert för föräldrar och syskon, där 

alla grupper spe- lade upp 
några stycken var, och kon-
serten avslutades med att alla 
spelade tillsam-mans i en 
stor pianoor-kester. (Se bil-
den ovan). 
På bilden till vänster spelar  
Vanda i pianoorkester för 
första gången.         
        /Eva 

Pianoläger 
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Kalendarium våren 2012 

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. 

Tisd 14/2, kl 19.00   Alla hjärtans dag-konsert med Ö. Göinge/Osby Kammarorkester samt stråk-
Boalts bygdegård   orkestrar från Ö. Göinge och Osby musikskolor. Entré, inkl servering, 50 kr 
 
Onsd 15/2, kl 19.00    Musikcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering. 

Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Onsd 7/3, kl 19.00   Pianoafton. Musikskolans pianister underhåller. Servering. 
Kulturhuset Vita skolan, Broby  
 
Vecka 12, instrumentprovningar Instrumentprovningar 
     månd 19/3: kl 17-18 Kviingeskolan, 18.30-19.30 Västerskolan  
     tisd 20/4: kl 17-18 Glimåkraskolan, kl 18.30-19.30 Mölleskolan 
     onsd 21/4: kl 18.30-20.00 Kulturhuset Vita skolan, Broby 
     Ordinarie undervisning inställd 19-21/3 p g a skolkonserter dagtid 
 
Månd 26/3, kl 19.00   Musikskolans barnkör och Happy Sun framför tillsammans med  
Kulturhuset Vita skolan, Broby instrumentalister sånger ur ”Fruktsallad”. Servering. Se även sid 1 
 
Tisd 27/3, förmiddag   Västerskolans klasser och instrumentalelever framför sånger ur ”Frukt- 
Västerskolan, Knislinge  sallad”. Se även sid 1 
 
Torsd 19/4, kl 19.00   ABBA-konsert med stor kör och orkester från Ö Göinge och Osby musikskolor.  
Folkets Park, Glimåkra  Se även sid 1 
 
Torsd 26/4, kl 19.00   Vårcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering. 

Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Månd 21/5, kl 19.00   Allsångscafé. Musikskolans körer och sångsolister sjunger för och med publiken.  
Kulturhuset Vita skolan, Broby Servering. Vid bra väder hålls konserten utomhus. Se även sid 1 
 
Onsd 23/5, kl 19.00   Ö. Göinge/Osby Kammarorkester, förstärkt med blåsare och slagverk ger en 
Kulturhuset Vita skolan  konsert med svensk musik. Servering. Se även sid 1 
 
Tisd 5/6, 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 webplats. 
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 
Rockrum (Patrik och Freddie)       044-775 61 63  
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  
Jenny Borvall  vik piano  jenny@borvall.se  mobil 0731-50 84 53 
Therese Hansson vik piano  therese3@live.se  mobil 0704-86 06 74 
 

Postadress: Kulturhuset Vita skolan, Musikskolan, Skolgatan 1, 280 60 BROBY 
 
e-post: musikskolan@goinge.net 
Hemsida: www.goingemusikskola.se 

Nytt telefon-
nummer , direkt 
till rockrummet:  
044-775 61 63 


