
Musikskolan fortsätter satsningen på skolprojekt där vi i samar-
bete med grundskolan genomför temaprojekt. Vid alla dessa 
projekt skapas en tillfällig skolorkester utifrån de barn som spe-
lar på resp. skola. Projekten avslutas med föreställningar under 
skoltid där alla elever (inte ”bara” de som deltar i musikskolans 
verksamhet) är med och sjunger, spelar och agerar. I höst blir 
det först ett fredsprojekt på Prästavångsskolan, Broby. Därefter 
påbörjas ett cirkusprojekt på Västerskolan i Knislinge som av-
slutas med föreställningar innan sportlovet. Läsåret avrundas 
troligen med ett Fruktsalladsprojekt på Kviingeskolan. Bilden 
ovan är från ett tidigare cirkusprojekt i Sibbhult.            /Sverker 

ÖGUM sponsrar biljetter  

Information från musikskolan 

Pop och gospel, Lucia, Trolska Polska, stråkklass, längst ner i näringskedjan    sid 2 
Orkestersamarbete, RUM, pianodag, Sting          sid 3 
Kalendarium för hösten, telefonnummer, e-post         sid 4 

Höstterminen 2014, nr. 40 

ÖGUM, föreningen RUM i Ö. Göinge, har köpt 20 biljetter 
till musikalen Little shop of horrors, som spelas på Kristi-
anstads teater, lörd 15/11, kl 15.00. Du som är medlem i 
RUM (dvs har skrivit på eller lovar att skriva på den lista 
din musiklärare har med sig vid spellektionerna), kan köpa 
biljetten för endast 100 kr. Ev medföljande förälder och/ 
eller syskon kan köpa biljetten via ÖGUM för grupprabatt-
pris.                                forts sid 3  

  Fred och Cirkus 

Renässans för pianot 

Även detta läsår finns musikskolans barnkörer på alla kom-
munens skolor för lägre åldrar. Nina Holmberg är lärare för 
körerna på Kviingeskolan och Prästavångskolan och Mir-
jam Lüddeckens för körerna på Mölleskolan, Glimåkra-
skolan och Västerskolan.                forts sid 2 

Barnkörer och sånggrupper 

Kammarorkestern till Kulturhuset 
Kammarorkestern, som i år förstärkts av två nya medlem-
mar, har ett tufft höstprogram framför sig. Måndag den 20 
oktober, Kulturhuset i Broby, ska orkestern spela Edward 
Elgars Stråkserenad och delar av Beethovens första piano-
konsert. Pianokonserten har musikskolans egen sång- kör– 
och pianopedagog Ingrid Almfjord som solist.  
Den 21 december medverkar orkestern vid Osby kyrkas jul-
konsert och framför bl.a. Hilding Rosenbergs "Den heliga 
natten". Minst sagt något att "bita i" för stråkarna. Ytterliga-
re två konserter är inplanerade till jan -15.            /Sverker 

Musikskolan har fått massor av anmälningar till piano i år. Vi 
har gjort vårt bästa för att bereda plats åt alla. 25 nya pianister 
har startat nu vid höstterminsstarten. Detta är mer än dubbelt så 
många som vid en normalt höstterminsstart. Vi har ingen aning 
om varför detta sker just nu?         forts sid 3 
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"Den enskildes 
personliga, 

ekonomiska och 
kulturella välfärd 

skall vara 
grundläggande 

mål för den 
offentliga 

verksamheten." 
 

ur 
regeringsformen, 
§2, statsskickets 

grunder 

Musikskolan 
SMS:ar mer och 

mer för att 
snabbt  nå ut 

med information. 
 

Meddela alltid 
ändrat mobil-

nummer. 
Meddela även 

om SMS-besked 
önskas till visst 

nummer. 

Kan poplåtar och gospelsånger ha någonting ge-
mensamt? Består det förstnämnda inte mest av yt-
liga klichéer och blir det inte en krock med go-
spelns tydliga budskap? 
Javisst kan man blanda dessa genrer! Mycket finns 
gemensamt. Vi har valt ut några riktiga pärlor ur 
pop- och gospelrepertoaren. Pink Floyds fina låt 
"Wish you were here" ("..Where just two souls 
swimming in our fish bowl..") eller Kimberley 
Rews "Love shine a light" som vann Eurovision 
song contest 1997 med Katrina and the waves ("Let 
our love shine a light in every corner of the world"). 
Dessa och flera andra starka låtar som uppmuntrar, 
ger kraft och stöd. 
Låtar från kören The Masters Voice finns också 
representerade, t ex "Broken people", som speglar 
vår tids vilsenhet och längtan efter frid.  Texter som 
talar om hur det är att vara människa. Goda, positi-
va krafter kan hjälpa oss. Att få sjunga tillsammans 
är ett sätt att umgås. Träffa nya människor och öva 
in härliga låtar tillsammans. Detta gör Ungdoms-
kören under 5 tillfällen i höst 
i ett samarbete  med Osby 
församlings körer. Vi avslutar 
med konsert söndag den 
19/10 kl 17 i Osby kyrka. Vi 
ser verkligen fram emot detta 
möte! 
      /Ingrid 

15 stråkelever från Ö Göinge och Osby fick  möj-
ligheten att vara ”förband” när den dansk-svenska 
folkmusikgruppen Trolska Polska besökte Broby  i 
maj för att ge en konsert på Kulturhuset Vita sko-
lan. Efter fem irländska låtar tillsammans med 
gruppen fortsatte de konserten med medryckande 
folkmusik i en alldeles egen stil. 
                                                                          /Eva 

Pop och gospel! 

Vid fördelning av lokaler ute på skolorna kommer 
musikskolan längst ner i ”näringskedjan” . Så har 
det alltid varit. I år har vi dock haft en alldeles 
ovanligt jobbig terminsstart. I Sibbhult har Möl-
leskolan flyttat in i f.d. Stenforsaskolans lokaler 
och delar hus med GUC. På Kviingeskolan, Glim-
åkraskolan och Västerskolan har grundskolan och 
fritids fått ökade lokalbehov. Mot strömmen går 
bara Prästavångsskolan där musikskolan faktiskt 
fått det bättre! Skolorna gör sitt bästa för att hjälpa 
musikskolan men tyvärr hamnar vi ofta i små 
skrubbar som inte är ändamålsenliga.  
Kundönskemålet - att få möjlighet att spela under 
skoldagen eller under fritidstid, är oerhört starkt. 
Lokalproblem driver dock bort musikskolan från 
grundskolorna. En ”ekvation” utan lösning! På sikt 
måste musikskola finnas 
med redan på  
planeringsstadiet 
vid ombyggnationer. 
 

/Sverker 

Längst ner i näringskedjan... 

§ 

"Vi längtar efter värmen som du 
oss ger, välkommen du Lucia..." 
Javisst längtar man när de-
cembermörkret tätnar och kylan 
smyger sig på. Då är det gott att 
få bege sig till Brobys vackra 
kyrka en vinterkväll. Där bjuds 
det in till stämningsfull Lu-
ciahögtid med musikskolans 
körer: Ungdomskören, damkö-
ren och barnkörerna. Tradi-
tionella sånger blandas med lite 
nyare material. I år kommer 
även en dansgrupp från C4-

gymnasiet i Kristianstad att medverka. Varmt väl-
komna till en varm och glädjefylld kväll, fredag den 
12/12, kl 19.00! 
          /Ingrid 

Lucia 

Stråkklass 

För åttonde året i rad bedriver musikskolan stråk-
klassundervisning och detta läsåret är det klasserna 
2a och 2b på Prästavångsskolan som kommer till 
Kulturhuset Vita skolan varje tisdag för att spela 
fiol och cello. Nedan syns båda klasserna tillsam-
mans med en av klasslärarna. 
                                                                 /Eva 

Trolska Polska 

Forts från sid 1 
Nytt för i år på Glimåkraskolan är att det har star-
tats en ”minikör” för F-klass och årskurs 1, medan 
barnkören har elever från tvåan och uppåt. Här 
finns också en sånggrupp för årskurs 5 och 6. Även 
i Knislinge finns en sånggrupp för årskurs 3 och 4 
där övningarna hålls på Västerskolan på måndagar. 
Barnkörerna och sånggrupperna kommer att upp-
träda på musikskolans olika evenemang under läs-
året.                               /Mirjam 
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RUM står för 
Riksförbundet 

Unga Musi-
kanter.  

RUM är en riks-
täckande orga-

nisation som bl.a. 
ger bidrag till  

musikläger. Alla 
medlemmar får 

tidningen Rumba. 

Renässans för pianot, forts från sid 1 
I ett längre perspektiv har pianoundervisningen inom 
musikskolan minskat något. Förr tillhörde ett piano 
standardmöblemanget i många hem. Så är inte fallet 
längre. Pianon eller flyglar fanns även tidigare i alla 
samlingssalar. Nu får man ta med sig ett eget digital-
piano. Vad än orsaken må vara till “pianots renäs-
sans” i Östra Göinge så ska vi självklart försöka ta 
hand om alla nya pianister på bästa sätt.        /Sverker 

I RUM-föreningens (ÖGUM) styrelse ingår Sverker 
Eriksson (ordf), Eva Persson (kassör, sekreterare och 
RUM:s kontaktperson). Övriga ledamöter är Eva 
Krusevall, Anneli Hedin, 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 man 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 

Pianodag 
Efter att ha gjort ett uppehåll under förra läsåret 
kommer nu vår pianodag tillbaka. Pianister på 
alla nivåer kan boka in lörd. 31 januari 2015. Då 
kommer vi, tillsammans med Osby musikskolas 
pianoelever att spela i pianoorkester hela dagen. 
Vi delar upp oss i små grupper men spelar också 
alla tillsammans. Anmälningsblankett delas ut i 
december. 
Bilden visar en del av förra lägerdagens stora 
pianoorkester.                                                  /Eva 

RUM i Östra Göinge 

Musikskolans blåsorkester ”Blåsgänget” kommer i 
höst att ha ett samarbete med Kristianstad musik-
skolas blåsorkester ”Blåsbusarna”. Vi kommer att 
öva var för sig men till slut har vi två gemensamma 
rep i Kristianstad och i Broby. 
Konserterna kommer att bli söndagen den 23/11 kl. 
16.00 på Kulturhuset Vita Skolan i Broby samt tis-
dagen den 25/11 kl. 18,30 i Östermalmskyrkan, Kri-
stianstad. Blåsbusarna består av ca 40 musikanter 
och  i Blåsgänget är vi 15 stycken, så det blir en maf-
fig orkester med bra låtar. Lars Carlsson och Patrik 
Vannerberg från Ö.G musikskola leder projektet 
tillsammans med Fredrik Ohlin, Mats Kollback och 
Jenny Burle från Kristianstads musikskola. 
            /Patrik 

Vårterminens stora projektkonsert var musik av 
Sting. Efter ett antal gemensamma övningar och 
ännu fler gruppvis gick konserten av stapeln 24 
april vid Tydingesjöns festplats, inför en fulltalig 
och entusiastisk publik. Projektet var ett samarbe-
te med Osby musikskola och ca 80 elever och 
lärare var med och framförde musiken.  
Konserten filmades och går nu att köpa på dvd. 
Har du inte redan köpt den, se ovan hur du ska gå 
tillväga för att göra det. 
På bilden nedan syns en del av den stora orkes-
tern samt dirigenten Sverker Eriksson. 
          /Eva 

Det går fortfarande bra att köpa  
DVD-dokumentationen från vå-
rens stora projektkonsert med 
musik av Sting. Om du inte har 
köpt den, gör det nu! Det finns 
några ex kvar som säljs via 
musikskolans stödförening 
ÖGUM för endast 60 kr/st.  
Köp kontant i Kulturhuset, 
Broby eller beställ via e-post: 
musikskolan@goinge.net 

/Eva 

”Show med musik av Sting”,   
DVD från konserten 24/4 

Orkestersamarbete med Kristianstad 

Sting 

ÖGUM sponsrar, forts från sid 1,  
Vuxna betalar då 315 kr, barn upp till 15 år 180 kr, 
studerande över 15 år 250 kr. Ange biljettkategori 
vid beställning. Biljetter kan bokas på tel 044-775 61 
32 (musikskolan) eller hos Eva Persson, 070-587 70 
98, alt via e-post: musikskolan@goinge.net  
ÖGUM står inte för något gemensamt researrange-
mang till Kristianstad. Biljetterna kan betalas och 
hämtas på musikskolan i Broby under vecka 43, om 
inte annan överenskommelse görs. 
I uppsättningen medverkar två elever från vår musik-
skola! Läs mer på Underhållningspatrullens hemsi-
da: www.underhallningspatrullen.se                 /Eva 

Great  
symphonies 
begin with 

just one 
note 
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Kalendarium hösten 2014 

 Telefonnummer, e-post 

Onsd 15/10, kl 19.00   Musikcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.  
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Sönd 19/10, kl 17.00   Ungdomskören medverkar i en Pop-och gospelkonsert tillsammans med Osby   
Osby kyrka     församlings körer, se sid 2. 
 
Månd 20/10, kl 19.00   Ö Göinge/Osby kammarorkester ger konsert tillsammans med pianosolisten 
Kulturhuset Vita skolan, Broby  Ingrid Almfjord, se sid 1. 
 
Torsd 23/10, kl 9.00 och 10.00  Skolkonserter med FN-tema. Musikskolans elever bildar orkester och klasserna 
Prästavångsskolans gymnastiksal sjunger, se sid 1. 
 
Torsd 13/11, kl 19.00   Nybörjarkonsert. Musikskolans nybörjare ger sin första konsert. 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Sönd 23/11, kl 16.00   Blåsorkesterkonsert, se sid 3. 
Kulturhuset Vita skolan, Broby 
 
Tisd 25/11, kl 18.30    Blåsorkesterkonsert, se sid 3. 
Östermalmskyrkan, Kristianstad 
 
Sönd 30/11, kl 14.00-17.00   Advenstsstafett. Musikskolans elever underhåller under eftermiddagen. Servering. 
Kulturhuset Vita skolan, Broby   
 
Torsd 12/12, kl 19.00   Luciakonsert med musikskolans körer. Se sid 2. 
Broby kyrka 
 
   
  
Musikskolans personal ht-14:  
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, 0709-53 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@ostragoinge.se  044-775 61 32 (går till mobiltelefon) 
Ingrid Almfjord sång, kör, piano  ingrid.almfjord@ostragoinge.se  0479-128 12, 0705-77 82 11 
Magnus Beijer  slagverk   magnus.beijer@goinge.net   044-608 58, 0706-06 92 77 
Lars Carlsson  träblås, gitarr, orkester  lars.carlsson@ostragoinge.se   044-403 43, 0721-55 05 53 
Fred Holmberg  gitarr, elgitarr, elbas, ork fred.holmberg@ostragoinge.se   044-418 64, 0708- 63 81 81 
Nina Holmberg  piano, blockflöjt, kör  carina.holmberg@ostragoinge.se  044-418 64, 0703-14 59 69 
Sofia Paulsdotter Jönsson   fiol    sofia.paulsdotter.jonsson@ostragoinge.se  044-22 54 96, 0734-27 74 31 
Mirjam Lüddeckens kör, gitarr, piano  mirjam.luddeckens@ostragoinge.se   0734-11 70 51 
Eva Persson  piano, cello, blockfl, fiol, ork eva.persson@ostragoinge.se   044-417 88, 0705-87 70 98 
Patrik Vannerberg   bleckblås, slagverk, gitarr, ork patrik.vannerberg@ostragoinge.se  0708-19 41 29  
 
Postadress: Musikskolan, Skolgatan 1, 280 60 BROBY 
e-post: musikskolan@goinge.net 
Hemsida: www.ostragoinge.se/utbildning/musikskola 

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 


