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sert
Allsångskon

Inställd undervisning
Undervisnsingen är inställd torsd 12/3 p g a av länsstudiedag för Skånes samtliga musiklärare. (Spelning som vanligt
torsdag 19/3, se nedan.)
Undervisningen är inställd v 12 (16-18/3 samt 20/3) då
musikskolan har instrumentprovarvecka. För att inte torsdagseleverna ska drabbas av två inställda lektioner sker undervisning enl ordinarie schema torsdag 19/3.

Det händer något i kroppen och själen när man sjunger."
"Jag var trött innan körövningen, men nu är jag riktigt pigg."
"Sången förenar oss, oavsett vilka vi är".
Ovanstående citat känns säkert igen av många och visst är det
så. Att sjunga tillsammans har sedan länge blivit något av en
folkrörelse i vårt land. Varje vecka deltar ett sort antal människor i någon form av körverksamhet. Barnkör, vuxenkör, pensionärskör, företagskör… ja listan fortsätter i det oändliga. Tänk
att bara få vara den man är, med sin röst - härligt!
Under många år har musikskolan genomfört en Allsångskonsert
i maj månad, där det ges just möjlighet att sjunga tillsammans.
I år fortsätter vi naturligtvis med detta evenemang, men denna
gång är konserten lagd till en lördag. Den 23 maj kl 16 (obs
tiden!) bjuder vi in till festlig konsert i Blå hallen på Göingeskolan.
forts sid 2

stra Göinge

till Ö
MusikRiket

ÖGUM sponsrar - billiga biljetter
Musikalen Peter Pan för första gången i Sverige ÖGUM har köpt 25 biljetter (parkett) till Emil Sigfridssons
uppsättning av musikalen Peter Pan,
Kristianstads teater, lörd 21/3, kl
15.00. Du som är medlem i RUM
(dvs har skrivit på den lista din
musiklärare hade med sig vid spellektionerna i höstas), kan köpa
biljetten för endast 100 kr. Ev medföljande
förälder och/ eller syskon kan köpa biljetten via ÖGUM för
grupprabattpris. Vuxna betalar då 330 kr, barn upp till 15 år
230 kr. Ange biljettkategori vid beställning.
Biljetter kan bokas på tel 044-755 61 32 (musikskolan) eller
hos Eva Persson 0705-87 70 98, alt via e-post:
musikskolan@goinge.net
forts sid 3

Bellman 275 år

MusikRiket är ett projekt som Musik i Syd (f.d. länsmusiken i
Kronoberg och Skåne) drivit i Kronobergs län under några år.
Fr.o.m. säsongen 2014 - 2015 erbjöds tre kommuner i Skåne,
däribland Östra Göinge, att få ingå i projektet. MusikRikets syfte är att bättre sprida det utbud av folkmusik, världsmusik, jazz,
visa och klassisk konstmusik som Musik i Syd erbjuder. Alla
kommuner som ingår i MusikRiket får samma arrange-mang.
Dessa väljs ut av Musik i Syd efter samråd med de lokala arrangörerna. Lite "grisen i säcken"...
forts sid 2

Störst vid nybörjarkonsert, Lundbergs korsettfabrik
Riva gränser, RUM, stråkläger, Åsljunga igen
Kalendarium för våren, telefonnummer, e-post

Med anledning av att det är
275 år sedan Carl Michael
Bellman föddes ger musikskolan tillsammans med biblioteket en Bellmanafton,
onsd 11/3.
Bellman är bland ungdomarna mest känd som en av de tre
figurerna i ”en ryss, en tysk
och Bellman”. Den riktige
Bellman föddes 1740, han var
kunglig sekreterare vid Nummerlotteriet och uppträdde
ofta vid hovet. Han gjorde två sångsamlingar, Fredmans
sånger, som kom ut 1790 och Fredmans epistlar, utgivna
året efter, 1791.
forts sid 2

sid 2
sid 3
sid 4

Sida 2
Bellman 275 år, forts från sid 1
De personer som oftast förekommer i sångerna är
urmakaren Fredman, (som fått ge sitt namn åt de
båda sångsamlingarna), musikern Movitz, korpral
Mollberg och den prostituerade Ulla Winblad.
Många texter handlar om krogliv och prostituerade men han beskriver också Stockholm med omgivningar. Några av de mest kända sångerna av
Bellman är Gubben Noak och Fjäriln vingad vilka
båda kommer att framföras under kvällen.
/Eva

Musikskolan
SMS:ar för att
snabbt nå ut
Störst på nybörjarkonsert
med information. Årets konsert med musikskolans
nya elever hölls av utrymmesskäl
Meddela alltid
i Blå hallen på Göingeskolan i
ändrat mobilBroby. Vi fick inte plats i Kulturnummer.

huset. Inte p.g.a. storleken på
Theodors instrument, kontrabasen, utan p.g.a. det stora antalet
nya elever.
Flest var pianisterna men störst
var definitivt Theodor med sin
kontrabas. Ett instrument som
märks.
Theodor och övriga stråkinstrumentalister (fiol och cello) inledde konserten och spelade
bl.a. Hej sa Petronella och Blinka lilla stjärna. Sen radade musikanterna upp sig, gitarrister,
pianister, blockflöjtister och
blåsare. Den entusiastiska publiken bestod av föräldrar, syskon,
far- och morföräldrar m fl.
/Sverker

§
"Den enskildes
personliga,
ekonomiska och
kulturella välfärd
skall vara
grundläggande
mål för den
offentliga
verksamheten."
ur
regeringsformen,
§2, statsskickets
grunder

Allsångskonsert forts från sid 1
Under många år har musikskolan genomfört en
Allsångskonsert i maj månad, där det ges just möjlighet att sjunga tillsammans.
I år fortsätter vi naturligtvis med detta evenemang,
men denna gång är konserten lagd till en lördag.
Den 23 maj kl 16 (obs tiden!) bjuder vi in till festlig konsert i Blå hallen på Göingeskolan.
Nya, fräscha arrangemang av musikskolans egna
arrangörer Freddie Holmberg och Sverker Eriksson, kommer att framföras under eftermiddagen.
Vad sägs om musik från filmerna "Såsom i himmelen" och "1939", ABBA-låtar, musik från Electric
Light Orchestra, Lisa Nilsson, Robert Broberg, för
att nämna några? Varma texter om livet och den
stora kärleken blandas med härlig svängig musik.
Damkören Illecebra står på scenen tillsammans
med Ungdomskören, solister och musiker.
Ylva Palmgren, från Osby är dagens konferencier.
Hon hyser en stor kunnighet bland olika musikgenrer och har flitigt arbetat med barn och ungdomar
olika musikaliska projekt.
Fika serveras i pausen. Välkomna till en härlig
konsert!
/Ingrid

ÖGUM sponsrar
Billiga biljetter till Lundbergs korsettfabrik
ÖGUM sponsrar
medlemmar med
halva biljettpriset
mot uppvisande av
biljett!
Tiden är femtiotal
och handlingen är
belägen i direktörsparet Lundbergs villa och
deras
korsettfabrik i Göinge.
Deras son har kommit hem från
Stockholm och Betty Lundberg tycker det är dags
att han gifter sig. Betty vill såklart ha ett finger med
i spelet gällande sin blivande svärdotter och detta
blir början på en rad intriger. Lögner utvecklas,
romantik spirar, kärleksaffärer och totala makeovers. Allt bäddas in med svängiga, igenkännande
låtar och rappa repliker. Vi lovar er en härlig tid
med många goda skratt!
Lundbergs korsettfabrik (där sex av musikskolans
elever medverkar) spelas i Sibbhults Folkets hus,
fred 8/5 kl. 19.00, lörd 9/5 kl. 19.00 och sönd 10/5
kl. 14.00. Biljettpris (utan ÖGUM-rabatt): Vuxen
100 kr och barn (3-15 år) 50 kr.
Biljetter bokas via mail biljett@axerup.se eller telefon 0768-99 55 47. För mer information, se
www.axerup.se
/Eva Persson & Johanna Axerup
MusikRiket till Östra Göinge, forts från sid 1
Utöver de två konserterna enl. vårens kalendarium,
blir det en konsert med munspelsvärldsmästaren
Filip Jers och gitarristen Henrik Hallberg fredag 11
september i Sibbhult (After Work-konsert) samt en
opera sing-a-long-konsert med orkestern Musica
Vitae och sångerskan Yvonne Tuvesson-Rosenqvist måndag 16 november i Knislinge.
Musikskolan har engagerat sig i MusikRiket då
Musik i Syd utan extra kostnad erbjuder workshops för våra elever tillsammans med de gästande
artisterna. När så är möjligt kommer eleverna även
att medverka som "förband" vid konserterna. Konsertverksamhet av detta slag ryms annars inte inom
musikskolans uppdrag.
Kultur och Fritid i Östra Göinge driver projektet
tillsammans med Musikskolan.
Bilden på sid 1 är från den första MusikRiketkonserten ”Musik från slott och koja” i Kulturhuset
onsdag 4 februari där fem skickliga
stråkmusikanter
från musikskolan
efter en ”workshop” framträder tillsammans
med de gästande artisterna.
/Sverker

Sida 3
Riva gränsen till Osby
Undertecknad har väckt frågan om att ge elever från
Östra Göinge och Osby möjlighet att spela/sjunga
inom båda kommunernas musikskolor. Musik– och
kulturskolan omfattas inte av det fria skolvalet utan
är en rent kommunal angelägenhet varför kommungränser blir betydelsefulla för musikunder-visningen.
Syftet är att ge bättre service i båda kommunerna till
oförändrad kostnad. Elever på avancerad nivå behöver lärare med en spetskompetens som inte alltid
finns inom den egna kommunens musikskola.
Skolval och kommunikationer gör att grannkommunens musikskola ibland är ett bättre val.
Ledande tjänstemän inom skolan i Östra Göinge och
Osby är positiva till idén. Min förhoppning är att
förändringen ska kunna genomföras under nästa
läsår. Det svåra är att
skapa ett bra regelverk som ska förhindra obalans i samarbetet, utan att samtidigt bli ett hinder i
sig självt.
/Sverker

RUM i Östra Göinge
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, Susanne Svendsrud och Brita Lindhe.
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 hade med sig till
musiklektionen under höstterminen. Visst känns
det konstigt att ibland knappt skrivkunniga 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
Peter Pan, forts från sid 1
ÖGUM står inte för något gemensamt researrangemang till Kristianstad. Biljetterna kan betalas och
hämtas på musikskolan i Broby under vecka 11 och
12, om inte annan överenskommelse görs. Ev. får ni
era platsnummer vid betalning och de riktiga biljetterna först i samband med föreställningen. Det logistiska är alltid lite av en utmaning när Emil Sigfridsson är i farten;-) I uppsättningen medverkar även
denna gången elever från vår musikskola! Läs mer
om musikalen via länk: www.peterpanmusikal.se
/Sverker

Stråkläger
24 april är det dags för
fiol– och celloeleverna att
RUM står för
packa ner sitt instrument
Riksförbundet
och åka till Osby där vi
Unga Musikommer att ha årets stråkkanter.
lägerdag, och som vanligt
RUM
är en rikshar vi den tillsammans
täckande
orgamed Osby musikskola.
Vi delar in deltagarna i
nisation som bl.a.
olika grupper så att det
ger bidrag till
blir lagom svårt för alla.
musikläger. Alla
Vi kommer också att spemedlemmar får
la några stycken tillsamtidningen
Rumba.
mans allihop.
Lägerdagen avslutas med en konsert kl 16.00.
På bilden syns Melinda, som var med på förra
årets stråklägerdag.
För de äldre fioleleverna kommer att ordnas en
”teknikfredag ”med Lennart Frick, Osby musikskola.
/Eva

”Show med musik av Sting”,
DVD från konserten 24/4
Det går fortfarande bra att köpa
DVD-dokumentationen från vårens 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

Åsljunga igen
Kammarorkestern som drivs gemensamt av Östra
Göinge och Osby musikskolor, har sin vana trogen ett träningsläger på vårkanten. I år helgen 9 10 maj. Som vanligt på EFS-gården i Åsljunga.
God mat, gemenskap och fotboll! I år kommer vi
även att spela i Örkelljunga kyrka. Helgen avslutas med att orkestern även medverkar på vårkonserten i Osby. Säsongen 2014 - 2015 avrundas
med att orkestern tillsammans med Broby kyrkokör medverkar på en musikgudstjänst i Broby
kyrka, sön 31 maj.
/Sverker

Kvarglömt
På musikskolans hatthylla finns en hel del kvarglömda saker, bl a två jackor och en sjal!!
Titta efter hemma om något saknas!
/Eva

ÖGUM sponsrar
första terminens
instrumenthyra
för vissa
instrument.

Sida 4
Kalendarium våren 2015
Sönd 1/2, kl 16.00
Osby församlingshem

Kammarorkestern spelar på Osby konsertförenings årsmöte

Onsd 4/2, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

MusikRiket: Musik från slott och koja. Medverkan av musikskolans elever.
Inträde: 60 kr, barn och ungdom upp t.o.m. 19 år gratis. Se sid 1.

Månd 9/2, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Alla hjärtansdag-café. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.

Onsd 11/2, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Alla hjärtansdag-café. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.

Onsd 11/3, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Bellmanafton. Musikskolans elever spelar och sjunger musik av Carl Michael Bellman med
anledning av att det är 275 år sedan han föddes. Ingrid och Unna från biblioteket berättar om
Bellmans liv. Servering. Se sid 1.

V 12 (16 - 20/3)
Instrumentdemonstrationer med kvällsprovning
Tisd 17/3 i
instrumentprovning på Glimåkraskolan kl 17.00-18.00 och på Mölleskolan Sibbhult kl 18.30 - 19.30 (ingång Smedjegatan)
Onsd 18/3
instrumentprovning på Kviingeskolan kl 17.00 - 18.00 och på Västerskolan Knislinge kl 18.30 - 19.30
Torsd 19/3
instrumentprovning i Kulturhuset Broby kl 18.30 - 20.00
Tors 9/4, kl 19:00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

MusikRiket: Maria Lithell, Vindla String Quartet och gitarristen Jerker Eklund. Medverkan av
musikskolans elever. Inträde: 60 kr, barn och ungdom upp t.o.m. 19 år gratis. Se sid 1.

Tisd 21/4, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Vårcafé. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.

Sönd 10/5, kl 10.00
Örkelljunga kyrka

Kammarorkestern medverkar i gudstjänsten.

Sönd 10/5, kl 16.00
Osby församlingshem

Kammarorkestern medverkar i Osby konsertförenings vårkonsert.

Lörd 23/5, kl 16.00
Blå hallen, Göingeskolan, Broby

Allsångskonsert. Musikskolans körer sjunger för och med publiken. Kompgrupp och stråkar
medverkar. Servering.

Sönd 31/5, kl 11:00
Broby kyrka

Musikgudstjänst i Broby kyrka med Kammarorkestern och Broby kyrkokör.

Tisd 2/6, kl 19.00
Gryts kyrka

Musik i försommarkväll, Gryts kyrka. Musikskolans elever sjunger och spelar.

Telefonnummer, e-post
Musikskolan
Arbetsrum
Rockrum
Sverker Eriksson
musikledare
Ingrid Almfjord
sång, kör, piano
Magnus Beijer
slagverk
Lars Carlsson
träblås, gitarr
Fred Holmberg
gitarr, elgitarr, elbas
Nina Holmberg
piano, blockflöjt, kör
Sofia Paulsdotter Jönsson fiol
Mirjam Lüddeckens kör, gitarr, piano
Eva Persson
piano, cello, blockflöjt, fiol
Patrik Vannerberg
bleckblås, slagverk, gitarr

sverker.eriksson@ostragoinge.se
ingrid.almfjord@ostragoinge.se
magnus.beijer@goinge.net
lars.carlsson@ostragoinge.se
fred.holmberg@ostragoinge.se
carina.holmberg@ostragoinge.se
sofia.paulsdotter.jonsson@ostragoinge.se
mirjam.luddeckens@ostragoinge.se
eva.persson@ostragoinge.se
patrik.vannerberg@ostragoinge.se

044-775 61 32
044-775 61 38
044-775 61 63 (ej telefonsvarare)
044-775 61 32 (går till mobiltelefon)
0479-128 12, 0705-77 82 11
044-608 58, 0706-06 92 77
044-403 43, 0721-55 05 53
044-418 64, 0708- 63 81 81
044-418 64, 0703-14 59 69
044-22 54 96, 0734-27 74 31
0734-11 70 51
044-417 88, 0705-87 70 98
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
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

