
"Är samba en portugisisk-afrikansk eller en bra-
siliansk dans? Musikaliska influenser må kom-
ma från olika delar av världen, men i mötet upp-
står nya identiteter. Så måste vi också våga se 
på musiken vi sjunger och spelar i våra kyrkor". 
Orden kommer från Yamandu Pontvik, sångare 
och sångpedagog som är uppväxt i Uruguay 
med svensktyska föräldrar. Han brinner för upp-
giften att genom musiken förvandla kultukrock-
ar till kulturkramar. Musiken bygger broar! I 
hans verk "Mångfaldsmässa" samsas musik från 
flera kontinenter. Körsång varvas med latin-
amerikanska trummor, arabisk luta och svensk 
nyckelharpa och kulning som har sitt ursprung 
från fäbodvallarna i norra Sverige. 

    forts sid 2 

usik med S ng 

ångfaldsmässa 

Hur gör man när man skriver låtar? Den frågan 
kan man få av många elever. Ja, hur gör man? 
Det finns inget enkelt svar på den frågan, men 
det finns vissa ¨byggstenar¨ inom musiken pre-
cis som det finns inom andra områden.  
Kan man utgå från en text, en ackordföljd eller 
bara en liten melodisnutt? Svaret kan bli, ja det 
kan man. 

forts sid 2 

åtskrivarverkstad 

Bra DVD-dokumentation från 
vårens stora schlagerprojekt. 
Om du fortfarande inte har 
köpt den, kan du göra det nu. 
Det finns några ex kvar som 
säljs via musikskolans stöd-
förening ÖGUM för 60 kr/st.  
Köp kontant i Kulturhuset 
Broby eller beställ via e-post 
<musikskolan@goinge.net>. 

ÖGUM sponsrar bilje er! 
ÖGUM, föreningen RUM i Ö Göinge, har köpt 30 
biljetter till musikalen Annie, lördag 16 november, 
kl. 15.00 på Kristianstads teater.  Bra platser (full-
pris/parkett resp. första raden). 
Du som är medlem i ÖGUM kan köpa en biljett för 
ENDAST 100 kr oberoende av ålder (normalpris 350 
kr över 15 år resp. 250 kr upp till 15 år). 
Medföljande föräldrar, syskon etc. som ej är med-
lemmar i ÖGUM, kan köpa biljett via ÖGUM för 
315 kr (över 15 år) resp. 180 kr (t.o.m. 15 år). 

forts sid 3 

Barnkörer i alla byar 

Informa on från musikskolan 

Nu är det dags att pre-
sentera vårens stora 
orkester- och körpro-
jekt. I våras gjorde 
musikskolan en stor 
schlagerkavalkad på 
Tydingesjöns fest-
plats. Konserten drog 
en hel del publik, och 
då inte bara ¨anhöriga¨ utan även ditresta som 
bara var åhörare. Som de flesta vet, som gjort 
större musikprojekt, kan det vara oerhört arbets-
krävande för att allt ska fungera. Undertecknad 
fick då en fråga mitt under ihopplockningen när 
alla var väldigt trötta. Frågan? -Vad blir det 
nästa år? 

  forts sid 2 

GUC-förändringar får effekt, stråk- och blåsklasser, blåsprojekt       sid 2 
Cirkus komple erar fruktsallad, RUM i Östra Göinge, stråk– och pianoläger    sid 3 
Kalendarium för hösten, telefonnummer, e-post         sid 4 

Schlageryra 
DVD från vårens schlagerprojekt 
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Sedan flera år har musikskolan haft barnsånggrupper 
i Broby och Knislinge (Västerskolan). Fr.o.m. detta 
läsåret startar vi även barnsånggrupper på Möllesko-
lan i Sibbhult, Glimåkraskolan och Kviingeskolan. 
Brobygruppen flyttar dessutom från Kulturhuset till 
Prästavångsskolan. Grupperna leds av Nina Holm-
berg och Mirjam Lüddeckens och repeterar under tid 
då många av de yngre skolbarnen är på ”fritids”. 
Kontakta musikskolan om ni vill vara med! 

/Sverker 



Sida 2 

"Den enskildes 
personliga, 

ekonomiska och 
kulturella välfärd 

skall vara 
grundläggande 

mål för den 
offentliga 

verksamheten." 
 

ur 
regeringsformen, 
§2, statsskickets 

grunder 

Meddela di  mo-
bilnummer ll 
musikskolan. 

SMS används för 
a  snabbt få 

fram meddelan-
den. 

Musik med Sting, forts från sid 1 
Det var kanske inte det optimala tillfället att fråga, 
men jag hade inget annat svar än att lova att det 
skulle bli något bra. Och det blir det. Till vårens 
konsert har vi valt att framföra musik av ¨Sting¨ 
eller Gordon Sumner som hans riktiga namn är. 
De som var med på det glada åttiotalet känner för-
stås till vem ¨Sting¨ är, eller gruppen Police där han 
var frontfigur. 
Ibland får vi frågan varför vi inte väljer det som 
ligger på topplistorna just nu? Svaret är ganska en-
kelt. Det som ligger på topplistorna just nu är i re-
gel helt ute då det är dags för konserten. Vi 
försöker välja artister eller musik som håller också 
efter många år. Ett av skälen att vi valt denna fan-
tastiska artist, musiker och kompositör. Många 
kommer säkert att känna igen och njuta av Stings 
musik, tolkad av våra och Osby musikskolas elever 
och lärare. I år är hela Osby musikskola involverad, 
inte bara stråkarna som vi haft samarbete med i alla 
våra produktioner. 
Så se till att vika torsdag den 24:e april för konsert 
med Östra Göinge och Osby musikskolor då vi 
kommer att ¨lira ¨ musik med Sting. 

      /Freddie 

Det har skett stora personalför-
ändringar inom GUC, Stenfor-
saskolan. Detta har i förläng-
ningen lett till att Tommy 
Karlsson (övre bild) och Ro-
ger Sundh inte längre kan 
arbeta kvar på musikskolan. 
Tyvärr har många av Rogers 
och Tommys elever slutat 
p.g.a. påtvingade lärarbyten. 
Tommy och Roger har varit 
uppskattade lärare och goda 
arbetskamrater. Roger hoppas 
vi kunna anlita som vikarie 
framöver. Tommy fortsätter 
i Wizex och är på intet sätt 
utan jobb.  

/Sverker  

Blåsprojekt  
Detta år så utökar våra blåsorkestrar sitt samarbete 
med både Kristianstads musikskola och Hässle-
holms Kulturskola. I november fortsätter den äldre 
orkestern , The Blåset samarbetet med Blåsvädret 
från Kristianstad med konsert i Broby den 16 no-
vember och en konsert i Kristianstads konserthus 
den 19 november. Till våren så kommer vi att in-
leda samarbete med skolorkestern i Hästveda med 
vår yngre orkester, Blåsgänget. Gemensamma öv-
ningar och konserter veckan före sportlovet." Det 
är alltid lycka att få spela med andra." 

/Patrik och Lars  

Stråk-och blåsklasser 
Går man förbi Kulturhuset Vita skolan vid mid-
dagstid på tisdagarna kan man få höra  klasserna 2a 
och 2b från Prästavångsskolan (bild nedan) spela 
fiol och cello i stråkklass. En tradition som nu på-
går för sjunde året i rad. Totalt är det 38 elever som 
tillsammans med sina klasslärare får chansen att 
prova ett stråkinstrument detta läsåret. Blåsklass är 
det under höstterminen i Snapphaneskolans klass 
4b.                                                                    
                       /Eva 

Låtskrivarverkstad, forts från sid 1 
Låter kanske lite oprecist, men det är ändå alldeles 
sant. Men för att göra det lite lättare att komma i-
gång har nu musikskolan från och med i höst star-
tat en liten ¨verkstad¨ där  man kan få tips. För att 
skriva en låt är lättare om man har lite insikt i mus-
ikens ¨byggstenar¨. Vad är ackord? Hur hör de 
ihop? Hur kan man göra en melodi?  För att deltaga 
i verkstaden behövs egentligen bara att du verkli-
gen vill uttrycka dig med hjälp av musik. Teorikun-
skaperna får du så att säga på köpet. 
Torsdagar kl 17.40 i rockrummet (nedre plan) i 
Kulturhuset Broby är tid och plats. Vill du deltaga 
så anmäl dig till Sverker Eriksson 044-775 61 32 
eller Freddie Holmberg 070-863 81 81. 

/Freddie 

Mångfaldsmässa, forts från sid 1 
Musikskolans damkör Illecebra och Ungdomskören 
är i höst med i ett körprojekt som utmynnar i att 
Mångfaldsmässa framförs i Osby kyrka söndagen 
den 13 oktober kl 10. 
Flera körer deltar, bl a Osby församlings kyrkokör 
och Ungdomskör, och en mångkuturell ensemble 
med skickliga musiker ackompanjerar mässan un-
der ledning av Yamandu. 
Att öva körvis för att slutligen sammanstråla med 
andra sångare i en stor körklang är en mäktig käns-
la. I körsången finns det kraft som bryter över alla 
gränser och ger oss ett gemensamt språk. Eller var-
för inte en kulturkram? Vi ser mycket fram mot 
detta möte i oktober! 

/Ingrid 

GUC-förändringar får effekt 



Sida 3 

RUM står för 
Riksförbundet 

Unga Musi-
kanter.  

RUM är en riks-
täckande orga-

nisa on som bl.a. 
ger bidrag ll  

musikläger. Alla 
medlemmar får 
dningen Rumba. 

Tre tjejer från vår 
egen musikskola 

medverkar i 
musikalen Annie 
på Kris anstads 

Teater!  

Annie - ÖGUM sponsrar biljetter...  forts från sid 1 
Medlemmar är ni som 
nyligen skrivit ert namn 
på de cirkulerande "RUM
-listorna". Årets ny-
tillkomna elever får köpa 
biljett till medlemspris 
om resp. elev lovar att 

skriva på årets nya RUM-listor (cirkulerar f.n. via 
musiklärarnas försorg). Det är kostnadsfritt att bli 
medlem. För 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 Persson 0705-87 70 98 
eller via e-post: musikskolan@goinge.net  
"Först till kvarn" gäller.  
ÖGUM står EJ för något researrangemang eller buss 
utan ni får själva ansvara för transport till och från 
Kristianstads Teater. 
Biljetter betalas och hämtas på musikskolan, Kul-
turhuset i Broby senast tisd 12 november såvida 
inte annan överenskommelse görs. 
I Underhållningspatrullens uppsättning av Annie 
medverkar faktiskt tre tjejer från vår egen musik-
skola! Alla tre är med i just det lag som medverkar 
16/11 (två barnlag delar på föreställningarna). Musi-
kalen Annie, som bygger på en seriefigur, hade pre-
miär på Broadway 1977 och blev direkt en succé. 
För mer info se: www.underhallningspatrullen.se 

/ÖGUM genom Sverker och Eva 

I RUM-förenings (ÖGUM) styrelse ingår Sverker 
Eriksson (ordf och sekreterare), Eva Persson (kassör 
och RUM:s kontaktperson). Övriga ledamöter är Eva 
Krusevall, Anna Ahlberg, 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. Att vara 
medlem i RUM är kostnadsfritt.  
Medlem i RUM blir du genom att underteckna 
det papper som din musiklärare kommer att ha 
med sig till musiklektionen under höstterminen. 
Visst känns det konstigt att ibland knappt skriv-
kunniga elever ska underteckna något men då ingen 
medlemsavgift tas ut, krävs detta 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 

Stråkläger 
I slutet av vårterminen, 25 maj, samlades ca 20 
fiol-och celloelever från Osby och Ö Göinge på 
Osby musikskolat för att spela i stråkorkestrar en 
hel dag. Deltagarna spelade i tre orkestrar tillsam-
mans med varsin lärare. Som gästlärare hade vi 
bjudit in Petra Torgilsson (som spelar cello på 
nedre vänstra bilden). Innan den avslutande kon-
serten blev vi bjudna på en väldigt god fioltårta 
som en förälder hade bakat. 
Ett nytt stråkläger kommer vi att ha till våren, 
datum meddelas i nästa musikskoletidning. 
                     /Eva 

16 mars hade vi vårt årliga pianoläger då ca 30 pi-
anister samlades på musikskolan i Osby för att 
spela i pianoorkester hela dagen. Vi spelade dels i 
mindre grupper och dels alla tillsammans i en stor 
pianoorkester. Dagen avslutades med en konsert 
där både de mindre grupperna och den stora pi-
anoorkestern framträdde. Till våren kommer vi att 
att ha ett nytt pianoläger, datum meddelas i nästa 
musikskoletidning. 
           /Eva 

Pianoläger 

Överst till vänster: deltagarna i grupp 2. Överst 
till höger: deltagarna i grupp 3. 
Ovan till vänster: cellister. Ovan till höger: Hanna 
skär fioltårta. 

Överst: från vänster, deltagare från grupp 2, 1 
och 3 
Ovan till vänster: populär lunch. Ovan till höger: 
del av den stora gemensamma pianoorkestern. 

RUM i Östra Göinge 

Cirkus komple erar fruktsallad 
Musikskolan fortsätter enl. ”fruktsal-
ladsmodellen” som redan använts i 
Broby, Knislinge Väster och Glim-
åkraskolan. Musikskolan och grund-
skolan gör temaprojekt med till-
fällig skolorkester och ”hela-skolan
-sjunger-kör”. Först ut att ta del av 
Cirkusmaterialet blir Mölleskolan i Sibbhult 23/1. 

/Sverker 



Sida 4 

Kalendarium hösten 2013 

Telefonnummer, e-post 

Sönd 13/10, kl 10.00   Illecebra och Ungdomskören medverkar i “Mångfaldsmässan”, se sid 1 
Osby kyrka 
 
Torsd 17/10, kl 19.00   Musikcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.  
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Sönd 20/10, kl 16.00   Ö Göinge/Osby kammarorkester ger konsert   
Loshults kyrka  
 
Torsd 14/11, kl 19.00   Nybörjarkonsert. Musikskolans nybörjare ger sin första konsert. 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Lörd 16/11, kl. 16.00   Blåskonsert med The Blåset och Blåsvädret, se sid 2 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
    
Tisd 19/11, kl 18.30   Blåskonsert med The Blåset och Blåsvädret, se sid 2 
Konserthuset, Kristianstad 
 
Onsd 20/11, kl 19.00   Musikcafé med korsordslösning. Musikskolans elever ger ledtrådar tillsam-  
Kulturhuset Vita skolan, Broby mans med bibliotekarierna. Servering. 
 
Torsd 21/11, kl 10.00   Cirkus Musikör, konsert tillsammans med Mölleskolans musikskoleelever 
Mölleskolan, Sibbhult   och klasser, se sid 3  Flyttad till torsd 23/1 2014. 
 
Sönd 1/12, kl 14.00-16.00  Adventsstafett, musikunderhållning i biblioteket, servering 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Fred 13/12, kl 19.00   Luciakonsert med musikskolans körer 
Broby kyrka 
 
Sönd 22/12, kl 17.00   Ö Göinge/Osby kammarorkester medverkar vid julkonsert 
Osby kyrka 
 
 
Musikskolans personal ht -13:  
Från vänster: Lars Carlsson, Ingrid Almfjord, Nina Holmberg, 
Sofia Paulsdotter Jönsson, Eva Persson, Sverker Eriksson, 
Freddie Holmberg, Mirjam Lüddeckens, Patrik Vannerberg. 
Magnus “Nutte” Beijer saknas på bilden. 
   

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 Paulsdotter Jönsson   fiol   sofia.jonsson@goinge.net 044-22 54 96, mobil 0734-27 74 31 
Mirjam Lüddeckens gymnasium, kör, gitarr mirjam.luddeckens@goinge.net mobil 0734-11 70 51 
Eva Persson  piano, cello, blockflöjt eva.persson@goinge.net 044-417 88, mobil 0705-87 70 98 
Patrik Vannerberg   bleckblås, slagverk patrik.vannerberg@goinge.net mobil  0708-19 41 29  
 

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

Ny  telefon-
nummer , direkt 

ll rockrummet:  
044-775 61 63 

Anmäl all d  
sjukdom och 

förhinder. 
Sms:a eller ring  
i första hand din 

lärare.  Om 
läraren ej är 

anträ ar, ring:  
044 – 775 61 32. 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00  

Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 


