
I vår blir det åter en populärkonsert levererad 
av våra elever och lärare från Östra Göinge och 
Osby musikskolor. Vi har tidigare presenterat 
en grupp eller artists musik. Känt och mindre 
känt material från Beatles, David Bowie, 
Queen, ABBA m fl. I år tänkte vi bjuda på en 
schlagerkavalkad hämtad från de svenska ut-
tagningarna av Eurovision song contest. Vi kan 
förstås inte ta med allt, eller ens alla vinnare, i 
stället tänker vi försöka ta med lite ¨klassiker¨ 
och tidstypiska låtar. Vi tänker spänna över 
femtio år av schlagersjungande, från Siw 
Malmqvist till Sarah Dawn Finer och som van-
ligt är det vår eminenta ungdomskör med so-
lister som kommer att framföra detta axplock 
av låtar. Också som vanligt kommer vår sång-
pedagog Ingrid Almfjord att hålla i taktpinnen 
för att leda det hela. 

   forts sid 2 

Onsd 17 oktober kl 19:00 väl-
komnas alla som vågar till Kul-
turhuset i Broby. Vi kommer att 
göra något så ovanligt som att 
låta en klass (3A) från Prästa-
vångsskolan musicera tillsam-
mans med en hel symfoniorkes-
ter, tillfälligt omdöpt till 
“Spökofoniorkester”. 
Det blir spöksånger och spän-
nande musik.  

forts sid 2 
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Innehåll... 

 

pökofoni 

I år väljer vi att bryta en av musikskolans tradi-
tioner, att ha en julkonsert i någon av kommu-
nens kyrkor. 
De två senaste jularna har musikskolans alla 
körer givit genomarbetade och oerhört upp-
skattade Luciakonserter. Första året i Kultur-
huset, 2011 i Broby kyrka. Musikskolans ordi-
narie julkonserter har känts lite ”avslagna” i 
jämförelse med körernas Luciakonserter. 
Vi ersätter därför julkonserten med en 
”Adventsstafett” i år, ett koncept vi lånat från 
Osby musikskola. På skyltsöndagen 2/12 är 
Kulturhuset öppet och musikskolans elever un-
derhåller i hela två och en halv timme! 
Detta blir inte en vanlig konsert där man lyss-
nar från start till mål utan både publiken och 
eleverna byts ut vartefter. 

forts sid 2 

dventsstafett 

Bra DVD-dokumenta-
tion från vår bejublade 
konsert med musik av 
ABBA. Om du fort-
farande inte har köpt 
den, kan du göra det 
nu. Det finns några 
exemplar kvar som 
säljs via musik-
skolans stödföre-
ning ÖGUM för 
60 kr/st. Köp kontant i 
Kulturhuset Broby eller beställ via e-
post <musikskolan@goinge.net>. 

ÖGUM sponsrar biljetter! 
ÖGUM, föreningen RUM i Ö Göinge, har 
köpt 25 biljetter till musikalen Cats, sönd 25 
november, kl. 15.00 på Kristianstads teater.  
Bra platser (fullpris/parkett). 
Du som är medlem i ÖGUM kan köpa en 
biljett för ENDAST 100 kr oberoende av 
ålder (normalpris 350 kr över 15 år, samt 200 
kr upp till 15 år). 
Medföljande föräldrar, syskon etc. som ej är 
medlemmar i ÖGUM, kan köpa biljett via 
ÖGUM för 315 kr (över 15 år) resp. 200 kr 
(t.o.m. 15 år). 

forts sid 3 

Strindberg-café 
Det är ”Strindberg-år” i 
år, pga att det är 100 år 
sedan August Strindberg 
dog. Detta har uppmärk-
sammats på flera sätt och 
nu vill även musikskolan 
vara med på ett hörn. 
Onsd. 15 nov blir det ett 
Strindberg-café i biblio-

teket där man kan lösa ett litterärt och musi-
kaliskt korsord med anknytning till Strind-
berg. Musikskolans elever spelar och sjunger 
och bibliotekarierna Ingrid Mauritzon-
Olsson och Unna Stenram berättar om 
Strindbergs litterära verk. 
Fina priser utlovas till dem som har turen att 
vinna! 

/Eva 

As good as new 
DVD med musik av ABBA 



Sida 2 

Från Siwan..., forts från sid 1 
Orkestern är ju förstås alldeles, alldeles nödvändig 
för att kunna framföra musiken, någonting som den 
¨riktiga¨ schlagerfestivalen har missat. Med andra 
ord tänker vi visa hur det egentligen borde låta. Vi 
vill inte bara höra instrumenten och musikerna in-
spelade utan vill också se dem.  Med andra ord, här 
kan vår publik få uppleva en riktig schlagerfestival, 
IRL (in real life) som det numera heter. Här blir det 
hela showen, både glamour och hårt arbete. Bra va? 
Så var varmt välkomna att får höra schlager på rik-
tigt den 20 april 2013 på Tydinge festplats. 

/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 snabbt 

få fram medde-
landen. 

Blåsturné 
Vår orkester the Blåset med elever från femte till 
sjunde klass skall nu i höst fortsätta den skolturné 
som vi påbörjade i våras. Då spelade vi på Väster-
skolan och två konserter i Broby. Nu skall vi spela i 
Glimåkra och på Mölleskolan i Sibbhult, onsd 3/10. 
På torsd 4/10 spelar vi på Kviingeskolan i Hana-
skog. Repertoaren är en blandning av låtar vi 
skrivit själva och låtar som är skrivna direkt för 
blåsorkester men huvudsakligen spelar vi riktiga 
rockklassiker som vi själva arrat. 
        /Lars o Patrik 

I höst så har musikskolan ett klassorkesterprojekt 
på Kviingeskolan i Hanaskog. Alla elever i 4-5:an 
får prova att spela trumpet/baryton vid 10 tillfällen 
där vi kör en massa roliga låtar av James Brown, 
Peps mm. Patrik Vannerberg leder och Freddie 
Holmberg spelar piano. Allting avslutas med en 
konsert för föräldrar, syskon och släkt. 

/Patrik 

Spökofoni..., forts från sid 1 
Spökofoniorkestern består av Ö Göinge Osby Kam-
marorkester utökad med blås och slagverk. Klass 
3A och orkestern kommer tillsammans att framföra 
fyra spöksånger arrangerade av undertecknad. Or-
kestern spelar även välkänd spökmusik från Harry 
Potter-filmerna och klassen bjuder på spökhistorier 
och annat läskigt.  
Har ni ej möjlighet att komma till Kulturhuset i 
Broby onsd 17 oktober så ges även konserten i Kul-
turhuset i Osby lörd 20 oktober kl 11:00 och 13:00. 

I Osby är det klass 5D från Parksko-
lan samt berättaren Kerstin Möller 
som sjunger och spökar tillsammans 
med orkestern. Entré till konserterna 
i Osby är 50 kr (inkl. fika). 

/Sverker 

Adventsstafett…, forts från sid 1 
En ”stafettkonsert” helt enkelt. Publiken  lyssnar en 
stund, fikar och går sedan vidare. 
Fördelen med konceptet är att oerhört många elever 
ges möjlighet att framträda i ett trevligt och avspänt 
sammanhang. Antal deltagande 
elever blir inte begränsat av tiden 
eller lokalens storlek. 
Musikskolans stödförening 
ÖGUM medverkar och bidrar 
med värmande fika. 

/Sverker  

Blåsprojekt  
 Nu fortsätter musikskolans blåsorkestrar det be-
jublade samarbetet med Kristianstad musikskolas 
blåsare. Nu i november kommer “The Blåset” att få 
chansen att spela med nya och gamla kompisar i 
“Blåsvädret”. Lars Carlsson och Patrik Vannerberg 
samarbetar denna gång med Åsa Klinthage och 
Monica Johannesson. Vi övar under hösten på var-
sitt håll och har en gemensam övning i Kri-
stianstad. Sönd 18 nov så samlas alla i Broby på 
Kulturhuset Vita skolan för övning, samkväm och 
avslutar med konsert kl 15.00. Tisd 20 nov blir det 
konsert i Kristianstad. Bra låtar och konsert ut-
lovas! Det viktiga och roliga är att orkestern ska få 
träffa andra som spelar och så kommer det ju att bli 
maffigt värre. 

/Patrik 

Blåsklass 

Stråkklasser 
Går man förbi Kulturhuset Vita skolan vid mid-
dagstid på tisdagarna kan man få höra  klasserna 2a 
och 2b på Prästavångsskolan spela fiol och cello i 
stråkklass. En tradition som nu pågår för sjätte året 
i rad. Totalt är det 50 elever som tillsammans med 
sina klasslärare får chansen att prova ett stråkin-
strument detta läsåret, och vi har faktiskt redan fått 
de första musikskoleanmälningar från klasserna. 
                        /Eva 

Lucia-konsert 

Luciadagen vill vi 
gärna förknippa med 
vackert luciatåg och 
stämningsfull sång.  
Sedan några år tillba-
ka ger musikskolans 
körer ljuv konsert 
luciadagens afton. 
Körsångare i alla åld-
rar medverkar - barn-
körer, ungdomskör 
och vuxenkören Ille-
cebra. Även detta 
året ges konserten i 

Boby kyrka, kl. 19.00. Varmt välkomna!       /Nina 



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. 

Musikskolans 
föräldraförening 
har gått samman 

med RUM! 

Cats - ÖGUM sponsrar biljetter...  forts från sid 1 
Medlemmar är alla ni som skrev ert namn på de 
cirkulerande "RUM-listorna" hösten 2011 (ni får 
hem tidningen "RUMBA"). Årets nytillkomna elever 
får köpa biljett till medlemspris om resp. elev lovar 
att skriva på årets nya RUM-listor (kommer senare 
under hösten). Det är kostnadsfritt att bli medlem. 
För frågor avseende medlemskap i ÖGUM, 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: musikskolan@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 tisd 20 november 
såvida inte annan överenskommelse görs. Missa inte 
denna chans! 
Det är Nöjespatrullen som tar sig an den stora utma-
ningen att sätta upp Cats som anses vara en av de 
mest krävande musikalerna. Musiken är skriven av 
Andrew Lloyd Webber. Librettot (texterna) bygger 

på T S Eliots kända 
bok ”Old Possum’s 
Book of Practical 
Cats” (De knepiga 
katternas bok). 
Missa inte denna 
chans att uppleva en 
härlig musikal på 
hemmaplan! 

/ÖGUM genom 
Sverker och Eva 

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 och Su-
sanne 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 
I slutet av vårterminen, 26 maj, samlades 35 fiol-
och celloelever på Kulturhuset för att spela i 
stråkorkestrar en hel dag. Deltagarna spelade i tre 
orkestrar tillsammans med varsin lärare. Vi hade 
också bjudit in Marie-Louise Williams Sjöberg, 
(duktig frilansmusiker med Osby och Stockholm 
som bostadsorter) som gästlärare och inspiratör 
till den äldsta gruppen. Marie-Louise ledde också 
det gemensamma spelet. 
Ett nytt stråkläger kommer vi att ha till våren, 
datum meddelas i nästa musikskoletidning. 
                     /Eva 

Under några år har vi haft 
pianoläger under höstter-
minen men så blir det inte 
denna hösten, utan vi plane-
rar att ha det nästa termin 
istället, kanske så tidigt som 
i februari. Du kommer efter-
hand att få anmälningsblan-
kett och all information du 
behöver av din pianolärare.  
På bilden syns några av förra 

årets Ö. Göingedeltagare.                                
/Eva 

Pianoläger 

Överst till vänster: deltagarna i grupp 2. Överst till hö-
ger: den då nyuppsatta skulpturen ”ande” blev en rolig 
klätterställning i pauserna. 
Ovan till vänster: några deltagare i grupp 1. Ovan till 
höger: vår gästlärare Marie-Louise. 

Fruktsallad till Glimåkra 
Våren 2012 genomfördes projektet 
”Fruktsallad” på Västerskolan i Knis-
linge. Ett samarbete med grundskolan 
där alla musikelever på skolan gavs 
möjlighet att delta. I Broby framfördes konserten 
med barnkören och instrumentalelever. Under vå-
ren 2013 hoppas vi kunna genomföra en ny frukt-
sallad, nu i Glimåkra.                       /Sverker
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Kalendarium hösten 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 2/10, kl 19.00   Film-och musikalcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar musik ur  
Kulturhuset Vita skolan, Broby kända filmer och musikaler. Servering. 
 
Onsd-torsd 3-4/10   Blåsturné, se sid 2. 
 
Onsd 17/10, kl 19.00   Spökofoni, konsert med spök -  och monstertema med klass 3A  Prästavångs-
Kulturhuset Vita skolan, Broby skolan, Ö Göinge/Osby kammarorkester, blåsare och slagverk. Se sid 1. 
 
Lörd 20/10, kl 15.00   Konsert med Illecebra och Snapphanekören. Servering 
Broby församlingshemmet  Entré, inkl fika, 40 kr. 
 
Onsd 24/10, kl 19.00   FN-café. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Onsd 14/11, kl 19.00   Strindberg-afton. Välkommen att lösa ett Strindberg-korsord tillsammans 
Kulturhuset Vita skolan, Broby med musikskolans elever och bibliotekarierna. Servering. Se sid 1. 
 
Torsd 15/11, kl 14.30   Musikskolans elever underhåller på Lindgården. 
Lindgården, matsalen 
 
Sönd 18/11, kl 15.00   Blåskonsert, The Blåset och Blåsvädret, se sid 2. 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Månd 19/11, kl 19.00   Nybörjarkonsert. Musikskolans nybörjare ger sin första konsert. 
Knislinge bibliotek, ev. annan plats  
 
Sönd 2/12, kl 14.00-16.30  Adventsstafett. Musikskolans elever underhåller under eftermiddagen. 
Kulturhuset Vita skolan, Broby Servering. Se sid 1. 
 
Torsd 13/12, kl 19.00   Luciakonsert med musikskolans alla körer, se sid 2. 
Broby kyrka 
 
 
Musikskolans personal ht -12: 
Längst upp: Sofia Jönsson, Mirjam Lüddeckens, Roger Sundh,  
Patrik Vannerberg 
Mitten: Freddie Holmberg (sittande), Eva Persson, Lars Carlsson 
Längst ner: Sverker Eriksson, Ingrid Almfjord, Nina Holmberg 
Saknas på bild: Tommy Karlsson och Magnus “Nutte” Beijer 
   
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 sedan ”Kulturprogram” i högermarginalen. 

Musikskolan         044-775 61 32 
Arbetsrum         044-775 61 38 
Rockrum         044-775 61 63 (ej telefonsvarare) 
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 0721-55 05 53 
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   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  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 

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


