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Hanask
FN-konsert i

og

Inställd undervisning i början av vt 2016
Undervisningen är inställd fredag 8 januari p g a av studiedag för Musik– och Kulturskolorna i Skåne NO.
Undervisningen är inställd onsdag 3 februari p g a av studiedag för Musik– och Kulturskolorna i hela Skåne.
Musikskolan följer grundskolans skolår inkl lov och studiedagar såvida inte annat meddelas.

ÖGUM sponsrar - billiga biljetter
Torsdag 22 oktober, två dagar före den riktiga FN-dagen, arrangerar musikskolan och Kviingeskolan en FN-konsert på skolan
i Hanaskog. Klasserna sjunger sånger på temat fred och en tillfälligt sammansatt skolorkester spelar specialskrivna arrangemang till sångerna. Bilden ovan är från en tidigare FN-konsert
på Prästavångsskolan i Broby i oktober 2014.
Detta är ett i raden av samarbetsprojekt mellan musikskolan
och grundskolorna. Våren 2015 genomfördes projekten
”Fruktsallad” på Västerskolan och Färe Motessoriskola samt
”Cirkus” på Glimåkraskolan. Vilka skolor som berörs våren
2016 är ännu inte beslutat.
/Sverker

da korset

tt med Rö
Adventsstafe

ÖGUM har köpt 25 biljetter (parkett,
fullpris) till Underhållningspatrullens uppsättning av musikalen
Trollkarlen från OZ, Kristianstads
teater, lörd 14/11, kl 15.00. Du
som är/blir medlem i RUM (dvs
skriver på den lista din musiklärare
tar med sig till spel- och sånglektionerna under terminen), kan
köpa biljetten för endast 100 kr. Ev.
medföljande förälder och/eller syskon (som ej deltar i musikskolan), kan köpa biljetten via ÖGUM för grupprabattpris. Vuxna betalar då 315 kr och barn upp till 15 år 200 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

Who wants to live forever?

För tredje året i rad arrangeras en s.k. Adventsstafett första advent, söndag 29/11 kl 14:00 -17:00, Kulturhuset i Broby. Det
blir stafettmusik under tre timmar, servering, julpyssel etc. I år
medverkar Röda korset och står för servering och insamling till
förmån för Världens barn.
Detta är en annorlunda konsertform där både de medverkande
och publiken byts ut vartefter. Fördelen är att väldigt många
barn och ungdomar får möjlighet att framträda utan att det för
den skull blir en alldeles för långt för publiken. Man kan stanna
en stund och fika för att sedan gå vidare till annat som händer
under skyltsöndagen.
På bilden ovan syns gitarristerna Christoffer och Oskar som
medverkade vid förra årets Adventsstafett.
/Sverker

Vem vill leva för evigt? Något vi människor inte kan, men
viss musik lever, om inte för evigt, så under väldigt lång tid.
Under våren kommer musikskolan att ge en kör- orkesteroch solistkonsert med musik av Queen. Musik som blivit
klassisk och spelas och används i massor av sammanhang.
Vi gjorde en Queenkonsert för ett tiotal år sedan och nu är
det dags att låta en ny generation få ta del av denna underbara musik. I samarbete med Osby musikskola kommer vi
att framföra låtar av Queen i Blå hallen på Göingeskolan.
Konserten prel. lördag
24 april.
Bilden visar en staty av
Queens bortgångne
frontfigur Freddie Mercury vid Genèvesjöns
strand i Montreux,
Schweiz.
forts sid 2

Lucia, Personalförändringar, Stråkklasser, Blåssamarbete, Musikskolan växer, Musikriket
RUM, Kraus och Grieg, Staten hjälper till
Kalendarium för hösten, telefonnummer, e-post

sid 2
sid 3
sid 4

Sida 2
Who wants to live forever, forts från sid 1
Det har blivit en slags tradition att vi tillsammans
med Osby ger oss i kast med sådana här projekt.
Vi har tidigare gjort ABBA, David Bowie, Electric Light Orchestra, Sting m fl. Vi har inte tidigare kört någon ¨repris¨ och det blir det inte heller
nu, vi kommer att återanvända vissa nummer
men det blir också lite nytt då Queens produktion
var ganska stor.
I år kan det bli extra spännande då musikskolan har
Musikskolan
inbjudit några ¨gamla¨ elever att medverka. Vi hopSMS:ar för att
pas att så många som möjsnabbt nå ut
ligt kan komma och lyssna
med information. på vad dagens och gårdagens elever kan åstadkomma
Meddela alltid
tillsammans.

ändrat mobilnummer.

/Freddie

Luciakonsert
Musikskolan kommer att ha
den sedvanliga Luciakonserten i Broby kyrka den 11
december klockan 19.00.
Medverkar gör Ungdomskören, damkören Illecebra,
Västerskolans barnkör samt
på orgel, Petra Brodén.
Välkomna till ett stämningsfyllt program.
/Mirjam

Musikskolan växer

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

Oktober 2014 hade musikskolan knappt 300 personer i avgiftsbelagd verksamhet. I år har detta ökat
till ca. 320 personer. Glädjande nog deltar även fler
nyanlända i verksamheten.
/Sverker

Personalförändringar
Vid vårterminens slut gick
Nina Holmberg
i pension efter
36 år på musikskolan! Många
elever har spelat
för Nina genom
åren, nu får hon
tid för sin stora passion som är trädgården och för
sina barnbarn. Ingrid Almfjord har lämnat musikskolan för att arbeta som förskollärare i Osby och
vi önskar henne lycka till med sitt nya jobb. Freddie Holmberg går f o m denna terminen ner på
halvtid och jobbar nu tisdag– torsdag.
Detta innebär att nya musiklärare anställts, Nellie
Waite (i mitten på bilden), som undervisar i sång,
piano och har barn– ungdoms- och vuxenkörer,
Mikael Lüddeckens Persson som vikarierar på gitarr och hoppar in och hjälper till där det behövs,
och slutligen Lina Axerup som vikarierar på måndagar och har barnkör på Kviingeskolan samt några pianoelever.
/Eva

Stråkklasser
För nionde året i rad bedriver musikskolan stråkklassundervisning i årskurs 2. Detta året är det
klass 2a och 2b på Prästavångsskolan som erbjudits
denna undervisning. Eleverna spelar fiol och cello
tillsammans med sina klasslärare en gång i veckan
och de kan redan flera låtar som t ex Birgers blues,
Busshållplatsen och Tänk om jag hade en liten apa.
/Eva

Musikriket hösten 2015
Höstens första musikriketkonsert genomfördes i
Sibbhult fredag 11 september, ”After work” med
munspelsvirtuosen Filip Jers. Tre gitarrister från
musikskolan fick nöjet att delta i en workshop med
Filip och gitarristen Henrik Hallberg.
Höstens andra evenemang blir en operakonsert med
allsång med sångerskan Yvonne Tuvesson Rosenqvist (bild nedan) och orkestern Musica Vitae, i
Snapphanehallen Knislinge, måndag 16 november
kl 19:00. Före konsert
deltar kören Illecebra i
en workshop med Yvonne. Missa inte denna
chans att få sjunga med i
Fångarnas kör, Toreadorarian, eller vad det nu
kan bli. /Sverker

Blåsorkestersamarbete
Nu i höst så kommer Blåsgänget att öva på låtar
som ska användas på ett blåsorkestersamarbete
som vi ska ha tillsammans med Kristianstads och
Bromöllas musikskolor. Planeringen pågår för fullt
och det kommer helt säkert att bli en kanonupplevelse att få spela med så många andra. Två
gemensamma repetitioner och tre konserter blir det
i mars-april.
/Patrik och Lars

Sida 3
RUM i Östra Göinge

Stråk– och pianoläger

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 kommer att ha
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

Under vårterminen kommer vi att ha både stråkoch pianoläger. Mer information kommer i vårterminens informationsblad.
På fotografierna nedan syns deltagare från stråk–
och pianolägerdagarna vårterminen 2015
/Eva

Trollkarlen från OZ, forts från sid 1
ÖGUM står inte för något gemensamt researrangemang till Kristianstad. Biljetterna kan betalas och
hämtas på musikskolan i Broby fr.o.m. vecka 45 om
inte annan överenskommelse görs.
I uppsättningen medverkar flera elever och även
vikarierande personal (Lina, bl.a. som sjungande
träd...) från vår musikskola. Läs mer om musikalen
via länk:
www.underhallningspatrullen.se
Först till kvarn gäller som vanligt vid dessa erbjudanden från ÖGUM. Det går bra att beställa biljett
även om man ännu inte hunnit skriva på höstens
RUM-listor.
/Sverker

Kraus och Grieg
Onsdag 4 november ger Kammarorkestern, som
drivs gemensamt av Ö Göinge och Osby musikskolor, åter en konsert i Kulturhuset. Orkestern
kommer att spela två verk av den svensk-tyske
kompositören Joseph Martin Kraus (övre bilden),
Ouvertyr till "Äfventyrarna" och
Sinfonia i C.
Det blir även norsk musik med stort
N, Edward Griegs (undre bilden)
Holbergssvit. Ursprungligen skriven
för piano men omarbetad för
stråkorkester av Grieg själv. För att
klara av ouvertyren och sinfonian
av Kraus är orkestern, som till vardags består av stråkmusiker, utökad
med två flöjter och två valthorn.
Missa inte denna konsert!
Kulturhuset Broby onsdag 4 november kl 19:00, fri entré.
/Sverker

RUM står för
Riksförbundet
Unga Musikanter.
RUM är en rikstäckande organisation som bl.a.
ger bidrag till
musikläger. Alla
medlemmar får
tidningen Rumba.

Staten hjälper till
Musik– och Kulturskolorna
i
Sverige har alltid
varit en ren kommunal
angelägenhet utan något som helst
statligt stöd eller
styrning. Även om det heter ”skola”, har t.ex.
Skolverket ingenting att göra med Musik– och
Kulturskolorna.
Nuvarande regering anser dock att verksamheten
är så viktig att man valt att blanda sig i. Regeringen har gjort två saker: 100 miljoner kr årligen
föreslås i höstbudgeten för att främja låga avgifter
i musik– och kulturskolan samt en utredning
”Nationell strategi för den kommunala musik–
och kulturskolan, Ku 2015:2”, har tillsatts.
Vad som kommer ut av detta vet vi inte ännu men
det känns väldigt uppmuntrande att regeringen
lyfter fram verksamhetens värde.
Utredningen om nationell strategi är redan igång
under ledning av Monica Lindgren, professor i
musikpedagogik vid Göteborgs Universitet.
Bild ovan till höger på Monica och till vänster,
hennes uppdragsgivare kulturminister Alice Bah
Kuhnke. Utredningens slutbetänkandet ska lämnas den 30 september 2016. Återkommer därefter
i ärendet.
/Sverker

Kvarglömt
På musikskolans hatthylla finns en hel del kvarglömda saker, bl a jackor, vantar och mössorl!!
Titta efter hemma om något saknas!

ÖGUM sponsrar
första terminens
instrumenthyra
för vissa
instrument.

Sida 4
Kalendarium hösten 2015
Torsd 1/10, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikcafé. Musikskolans elever spelar och sjunger. Servering

Tisd 20/10, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Blåskonsert. Musikskolans blåselever spelar. Servering

Torsd 22/10, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Höst-café. Musikskolans elever sjunger och spelar. Servering

Onsd 4/11, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Östra Göinge/Osby kammarorkester ger konsert med musik av Kraus och Grieeg. Se sid 3

Onsd 11/11, kl 19.00
Blå hallen, Göingeskolan

Nybörjarkonsert. Höstens nybörjare spelar på sin första konsert.

Månd 16/11, kl 19.00
Snapphanehallen, Knislinge

MusikRiket: Operakonsert med allsång tillsammans med Yvonne Tuvesson-Rosenqvist och Musica
Vitae. Medverkan av Illecebra. Inträde: 60 kr, barn och ungdom upp t.o.m. 19 år gratis. Se sid 1.

Sönd 29/11, kl 14.00-17.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Adventsstafett. Musikskolans elever underhåller under eftermiddagen, det blir pyssel, servering mm
Röda korset medverkar med insamling för Världens barn. Se sid 1.

Fred 11/12, kl 19.00
Broby kyrka

Luciakonsert med musikskolans körer, se sid 2

Sönd 13/12, kl 14.00
Oppmanna kyrka

Julkonsert med Östra Göinge/Osby kammarorkester

Musikskolans personal, ht 15
Främre raden från vänster: Sverker Eriksson, Nellie Waite, Lars Carlsson,
Lina Axerup, Eva Persson.
Bakre raden från vänster: Fred Holmberg, Mikael Lüddeckens Persson, Mirjam Lüddeckens, Sofia Paulsdotter Henriksson, Patrik Vannerberg
Saknas på bild: Magnus Beijer.

Telefonnummer, e-post
Musikskolan
Arbetsrum
Rockrum
Lina Axerup
vik barnkör, piano
Sverker Eriksson
musikledare, orkester, fiol
Magnus Beijer
slagverk
Lars Carlsson
träblås, gitarr
Fred Holmberg
gitarr, elgitarr, elbas
Sofia Paulsdotter Henriksson fiol
Mirjam Lüddeckens kör, gitarr, piano
Mikael Lüddeckens Persson vik gitarr, elgitarr, elbas
Eva Persson
piano, cello, blockflöjt, fiol
Patrik Vannerberg
bleckblås, slagverk, gitarr
Nellie Waite
sång, piano, kör

044-775 61 32
044-775 61 38
044-775 61 63 (ej telefonsvarare)
lina.axerup@goinge.net
0738-42 61 36
sverker.eriksson@ostragoinge.se
044-775 61 32 (går till mobiltelefon)
magnus.beijer@goinge.net
0706-06 92 77
lars.carlsson@ostragoinge.se
0721-55 05 53
fred.holmberg@ostragoinge.se
044-418 64, 0708- 63 81 81
sofia.paulsdotter.henriksson@ostragoinge.se 0734-27 74 31
mirjam.luddeckens@ostragoinge.se
0734-11 70 51
mikael.luddeckenspersson@goinge.net
0727-19 37 32
eva.persson@ostragoinge.se
044-417 88, 0705-87 70 98
patrik.vannerberg@ostragoinge.se
0708-19 41 29
nellie.waite@ostragoinge.se
0736-34 24 31

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

