
ÖGUM, föreningen RUM 
i Ö Göinge, har köpt 25 
biljetter till musikalen 
Jesus Christ Superstar, 
sönd 17 mars, kl. 15.00 
på Kristianstads teater.  
Bra platser (fullpris/par-
kett). 
Du som är medlem i ÖGUM kan köpa en 
biljett för ENDAST 100 kr oberoende av 
ålder (normalpris 345 kr). 
Medföljande föräldrar, syskon etc. som ej är 
medlemmar i ÖGUM, kan köpa biljett via 
ÖGUM för 315 kr (över 15 år) resp. 215 kr 
(t.o.m. 15 år). 
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Innehåll... 

 

ruktsallad till Glimåkra 

"Vilken tur med vädret!" Detta var den stående 
kommentaren när vi i fjol förberedde scenen 
till allsångskonserten utomhus i maj månad, då 
sommaren plötsligt gjorde sin storslagna entré! 
Även om det inte blir lika varmt i år, (men vem 
vet?) så satsar vi på att genomföra denna kon-
sert utomhus igen. 
När våren är som allra vackrast och träden sla-
git ut i den ljuvligaste blom är det alltså dags! 
Måndagen den 27/5 kl 19 bjuder dam-kören 
Illecebra tillsammans med solister och instru-
mentalister in till allsångskväll utanför Kultur-
huset. Publiken bjuds på glada visor, svängig 
schlager och klassisk romantik. Musi-kalisk 
bredd, där musikal möter folkmusik. 
                             Forts sid 2 

llsångskonsert 

ÖGUM sponsrar biljetter 

Den 15 maj kommer 
Kammarorkestern till-
sammans med yngre 
stråkar från både Ö. 
Göinge och Osby att 
framföra ett unikt 
stycke av den brittiske 
kompositören Ralph 
Vaughan Williams 
(1872 - 1958) kallat 
Concerto grosso. 
Verkformen "Con-
certo grosso" (stor konsert) var vanlig under 
barocken och innebär att orkestern är uppde-
lad i en mindre grupp av solister samt en 
"tutti-grupp" (tutti = alla).  
                        Forts sid 2 

Vacker musik av bister britt 

 

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

Musikskolan följer grundskolans lov och 
studiedagar med följande undantag under 
vårterminen 2013: 
 

Tisd 5/3 är lektionerna inställda p g a läns-
studiedag för Skånes samtliga musiklärare. 
Tommy undervisar som vanligt. 
 

Månd, onsd och torsd , 18/3, 20-21/3 är 
lektionerna inställda p g a skolkonserter 
och instrumentdemonstrationer. Dock un-
dervisar Tommy, Roger, Nutte, Mirjam 
och Stefan som vanligt.  
 

Månd 21/4 är musikskolans personal 
kompledig och undervisningen är inställd. 
Mirjam, Tommy och Nutte undervisar som 
vanligt. 

Musikaliska vitaminer till alla elever. Även 
till de elever som ej deltar i musikskolans ordi-
narie orkestrar och körer. Vardagen är inte all-
tid så enkel; orkestertiden krockar med ridning 
eller hockeyträning etc. De elever som musik-
lärarna bara träffar en gång per vecka har mu-
sikskolan självklart svårare att fånga upp. 

Forts sid 2 

Ralph Vaughan Williams 

Musikskolan Melodi Grand Prix 
 

Söndagen 21 april har musikskolan sin egen 
¨schlagerfestival¨ eller snarare schlagerkaval-
kad. Elever och lärare kommer tillsammans att 
framföra låtar från de svenska uttagningarna, 
alltså inte bara vinnare utan  låtar som förhopp-
ningsvis är representativa för sin tid. Låtar från 
sextiotalet och fram till nutid. Som vanligt 
kommer vi att ha stor orkester, kör och solister. 
I år kommer det hela att gå av stapeln i dansro-
tundan på Tydingesjöns camping. och vi hälsar 
alla välkomna. 
Väl mött i Tydinge, söndag 21 april 16.00. 
         /Freddie 

Ungdomskören övar schlager. 
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Vårshow brukar barnkörerna bju-
da på. Temat för showerna har 
varierat. Förra våren blev det ty-
värr ett en oförutsedd paus i tra-
ditionen. Men i vår blir det åter 
av! 
Denna gång ska våra duktiga små 
sångare bjuda på cirkus - ”Cirkus Musikör”. 
Ramberättelsen, och de flesta sånger som kommer 
att ingå, är skrivna av Katarina Gren och Birger 
Nilsson. Utifrån det grundmaterialet kommer körer-
na att forma sin egen föreställning. 
Lördagen den 25 maj kl 15.00 vid Kulturhuset i 
Broby (utomhus om vädret tillåter) ges föreställ-
ningen för publik. Välkomna! 
            /Nina 

"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. 

Cirkusmusik 

Under våren fortsätter våra blåsorkestrar det bejub-
lade samarbete med Kristianstads Musikskola. I vår 
är det den yngre blåsorkestern ”Blåsgängets” tur. 
Vi övar på varsitt håll och kommer sen att träffas 
vid tre tillfällen för samrepeterande och konseter. 
Vi beräknar att ca 30-40 spelar och trivs tillsam-
mans. Som en fortsättning på höstens samarbete där 
”The Blåset” spelade ihop med ”Blåsvädret” så 
kommer vi att bl a spela tillsammans på ”Gymtex” 
stora uppvisning som brukar vara i Broby Sporthall 
i maj. Dessutom så blir det också en gemensam 
konsert i Tivoliparken 25 maj. 
                     /Patrik 

Blåsorkestersamarbete 

Allsångskonsert, forts från sid 1 
Det är bara att luta sig tillbaka, plocka fram den 
medhavda fikakorgen och njuta. Och vad vore en 
allsångskväll utan 
publikens medver-
kan? Musik är ju 
som bekant kom-
munikation! I sång-
en möts vi. 
Varmt välkomna alla 
stora och små! 
             /Ingrid 

Musik i försommarkväll 30 år 
Precis innan sommarlovet börjar har musikskolan 
varje år en konsert i Gryts kyrka, kallad Musik i 
försommarkväll. Detta är en tradition som i år fyl-
ler 30 år. Konserterna bjuder på musik av hög klass 
så välkomna till Gryts kyrka tisd. 4 juni kl 19.00 
för att avnjuta jubileumskonserten. 
                                                                           /Eva 

Fruktssallad, forts från sid 1 
Vårterminen 2012 genomfördes fruktsalladsprojekt 
på Västerskolan i Knislinge samt i Broby. I vår är 
det Glimåkras tur.  
I fruktsalladorkestrarna kan alla vara med. Det blir 
bara en gemensam övning utöver konserten. Fredag 
8 mars ges en fruktsalladkonsert på Glimåkraskolan 
som ett samarbete med grundskolan. 
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 Gul-
lan Bornemarks sångsamling 
”Fruktsallad”. Musikaliska 
stilpastischer på frukttema. 
Undertecknad har arrat sex av 
låtarna. Mp3-filer hittas via 
länk: 
http://www.goingemusikskola.se/fruktsallad/  
                                      /Sverker 

Vacker musik...forts från sid 1 
I Vaughan Williams Concerto grosso är orkestern 
uppdelad i tre grupper med olika svårighetsnivåer. 
Från avancerad nivå till nybörjarnivå vilket öppnar 
upp för ett spännande samarbete. Kammarorkestern 
kommer även att bjuda på en Sinfonietta av den 
ryske 1900-talskompositören Nikolai Rakov (1908 
- 1990). I övrigt är inte programmet för konserten 
15/5 spikat ännu. 
Kammarorkestern har som tradition att "toppa for-
men" med ett träningsläger under vårvintern. Årets 
läger, för tredje året i rad på EFS-gården i Ås-
ljunga, infaller helgen 4 - 5 maj. Vår förhoppning 
är att även i år hitta en inspererande gästinstruktör 
som kan drilla oss. Som vanligt består helgen även 
av trevlig samvaro, god mat och vilda fotbolls-
matcher. 
                            /Sverker 

Kommun-
styrelsens 
ordf Uno 
Johansson 
inviger ute-
miljön vid 
förra årets 
allsångs-
konsert. 

The Blåset och Blåsvädret spelar på konsert 18/11 

Kammarorkesterns höstkonsert var en spökkonsert 
tillsammans med klass 3A, Prästavångsskolan. 
Klassen gjorde en konsert tillsammans med kam-
marorkestern och två skolkonserter med enbart pi-
ano som ackompanjemang. 
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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! 

ÖGUM sponsrar biljetter...  forts från sid 1 
Medlemmar är alla ni som skrev ert namn på de 
cirkulerande "RUM-listorna" hösten 2012 (ni får 
hem tidningen "RUMBA"). 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.  
VARNING! Musikalen innehåller några scener som 
kan vara skrämmande för yngre barn. 
Biljetter betalas och hämtas på musikskolan, Kul-
turhuset Vita skolan i Broby senast tisd 12 mars 
såvida inte annan överenskommelse görs.  
Det är Emil Sigfridsson produktion som sätter upp 
musikalen (egentligen är rockopera en bättre be-
skrivning). Emil har själv rollen som Jesus i denna 
Andrew Lloyd Webbers och Tim Rices version av 
den bibliska berättelsen om Jesus. Det är alltid lite av 
ett äventyr att försöka beställa/köpa biljetter via Emil 

men vi hoppas på något 
sätt att det skall fungera 
även denna gången... 
Missa inte chansen 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 
Skriv in 25 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 Osby. 
Anmälningsblankett får du av din lärare efter 
påsklovet.                                             
          /Eva 

Nu är det snart dags för pianoläger igen, 16 mars 
närmare bestämt, och vi hoppas att så många som 
möjligt kan vara med. I fjol var vi 35 glada pian-
ister (bl a Melanie och Birkan som syns på de 
mindre bilderna) som spelade 
hela dagen med avbrott för fika 
och pizza. 
Vi har som vanligt pianodagen 
tillsammans med Osby musik-
skolas pianister och håller i år 

till i Osby 
musikskolas 
lokaler Hass- 
larödsskolan. Vi kommer att 
spela i mindre grupper och 
även alla tillsammans i stor 
pianoorkester (stora bilden 
ovan). Har du inte fått någon  
anmälningsblankett så prata 
med din pianolärare.                        
                                           /Eva                                                                

Pianoläger 
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Kalendarium våren 2013 

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 13/2, kl 19.00   Alla hjärtans-café. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering  
Kulturhuset Vita skolan, Broby  
 
Torsd 7/3 kl 19.00   Vårcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering  
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
V 12     Instrumentprovningar 
 
Sönd 21/4, kl 16.00   Schlagerkonsert med solister, kör och stor orkester, se sid 1 
Tydingesjöns festplats 
 
Månd 13/5, kl 19.00   Musikcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering  
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Onsd 15/5, kl 19.00   Ö Göinge/Osby Kammarorkester ger konsert tillsammans med de yngre  
Kulturhuset Vita skolan, Broby stråkorkestrarna, se sid 1. 
 
Lörd 25/5, kl 15.00   Musikskolans barnkörer framför cirkusmusik, se sid 2 
Kulturhuset Vita skolan, Broby Vid vackert väder hålls konserten utomhus 
 
Lörd 25/5    Blåsgänget spelar tillsammans med Blåsbusarna, se sid 2 
Tivoliparken, Kristianstad 
 
Månd 27/5, kl 19.00   Allsångskonsert. Illecebra, sångsolister och instrumentalister med- 
Kulturhuset Vita skolan, Broby verkar, se sid 1. Vid vackert väder hålls konserten utomhus. 
 
Tisd 4/6, kl 19.00   Musik i försommarkväll. Musikskolans elever sjunger och spelar, se sid 2 
Gryts kyrka 

 

Musikskolans personal vt -13: 
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 
Ej på bild: Tommy Karlsson och Magnus “Nutte” Beijer 

 
Musikskolan har tre vikarier under delar av vårterminen, det 
är från vänster, Stefan Högström, Margareta Sjunnesson och 
Johanna Axerup 
 
     

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 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 
Johanna Axerup vik piano  johannaaxerup@gmail.com 044-415 32, mobil 0768-99 55 47 
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 
Stefan Högström vik kör, sång  stefanvocalsix@gmail.com mobil 0705-64 74 57 
Sofia Jönsson  fiol   sofia.jonsson@goinge.net 044-22 54 96, mobil 0734-27 74 31 
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 
Margareta Sjunnesson vik piano, sång      044-406 03, mobil 0703-79 94 63 
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 


