Information från musikskolan
Vårterminen 2016, nr. 43

Queen igen

efter 10 år

Inställd undervisning vt 2016
Undervisningen är inställd mån - tors v 17 (25 - 28/4), då
musikskolan har instrumentprovningsvecka. Musiklärarna
ger skolkonserter dagtid och på kvällarna är det instrumentprovning.
Fred 29/4 är det undervisning som vanligt.

eller pappersfaktura
För tio är sedan gjorde musikskolan två konserter med musik
av gruppen Queen, som med sin fantastiska sångare och låtskrivare Freddie Mercury har blivit ”klassisk” musik. Musikskolan gjorde även ett samarbete med Gislaveds musikskola.
Redan då ville många att vi skulle göra denna konsert en
gång till. I vår är det dags igen och det är extra roligt eftersom
vi får gästspel av några elever som var med förra gången.
Filip Olsson (bilden ovan t h) och Anette Andersson är två
sångare som var med 2006 och som ”gästsjunger” i denna
konsert.
I Ungdomskören finns två sångare, Lina Axerup (se bild sid 2
vid artikel ”Därför går jag på musikskolan”) och Malin Mohlin som också var med redan för 10 år sedan. Även Malin och
Lina medverkar som solister i år.
forts sid 3
lan

tavå
Först ut Präs

ngssko

Pappersfakturor från musikskolan (Östra Göinge kommun)
skapar en del problem. Fakturor missas av mottagare som
vant sig vid att nästan alla fakturor kommer som e-fakturor.
Östra Göinge har tyvärr än så länge en inte helt "klockren"
hantering av just e-fakturor.
forts sid 3

Barnkörs- och sånggruppscaféer
Under hösten har sångverksamheten ute i grundskolorna
ökat ordentligt. Nu finns det barnkörer i samtliga byskolor
och sånggrupper i Broby, Glimåkra och Knislinge. Barnkörerna är i regel barn i klass F-2 och sånggrupperna från
klass 3 och uppåt. Från årskurs 6 blir det sedan en naturlig
följd att börja i musikskolans ungdomskör. Eftersom intresset att sjunga har blivit så stort kommer musikskolan att
uppmärksamma det genom att ha ett musikcafé för barnkörer och ett annat musikcafé för sånggrupper. Båda musikcaféerna kommer att hållas på Kulturhuset Vita skolan i Broby, barnkörcaféet 17/3 och sånggruppscaféet den 23/3. Den
enda barnkör som inte deltar i musikcafé är Västerskolans
kör och det beror helt enkelt på att de är för många.
forts sid 2

Övningsrum i källaren
Musikskolan fortsätter satsningen på samarbetsprojekt i
grundskolan. Projekt där tillfälliga skolorkestrar byggs upp
och där alla grundskolans elever medverkar genom sång,
dans, diktläsning, bild, teater m.m.
Prästavångsskolan blir först ut med det nya vänskapstemat,
det fjärde i ordningen av musikaliska helhetskoncept. Det blir
två skolkonserter i Broby torsdag 10 mars. Ovan ser ni två av
musikerna i den ca 35 personer starka skolorkestern. Inte bara
traditionella orkesterinstrument som blås-och stråkinstrument
ingår, utan även pianister och gitarrister deltar.
Till hösten planerar musikskolan för ett femte tema byggt på
Milnes böcker om Nalle Puh och Bengt Hallbergs underfundiga ”Nalle Puh-musik”.
/Sverker

Musikskolans lokaler i Kulturhuset ska inte ”bara” vara en
skola. Det ska också vara ett
trevligt ställe att träffas på,
finnas stolar och bord för
ungdomar som passar på att
göra sina läxor medan de
väntar. Vi har nu utrustat
Pehr Johnsson-rummet i källaren med ett bra digitalpiano
och en akustisk gitarr. Musikskolans elever kan använda rummet för
eget spelande under de tider då biblioteket är öppet.
På bilden testar Przemek det nya digitalpianot i Pehr Johnsson-rummet.
/Sverker
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Sida 2
Kvalité - enkät med EN fråga

Musikskolan
SMS:ar för att
snabbt nå ut
med information.
Meddela alltid
ändrat mobilnummer.

Sedan läsåret 14/15 har undertecknad i uppdrag att
göra en årlig kvalitetsredovisning för musikskolan.
För att höja kvalitén i denna redovisningen i
sig, kommer en extremkort enkätundersökning
att genomföras årligen. För ni inte ska "drabbas" varje år, kommer enkäten bara att skickas
ut till elever som går i årskurserna 3, 5 och 7.
Länken till enkäten kommer att förmedlas via
SMS under vårterminen. Enkäten innehåller
bara EN enda fråga och kan besvaras direkt
via telefonen, anonymt utan någon inloggning.
Den enda frågan handlar om er (läs elevens
och föräldrarnas) bedömning av verksamhetens kvalité totalt sett samt ett valfritt kommentarsfält för de som önskar lämna synpunkter och eller förslag.
Så klicka på länken i SMS-meddelandet...
Tack på förhand för er medverkan!
/Sverker (enkätallergiker)

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

Blåsklass

Stråkar till Boalt
Onsdag 11 maj avslutar Kammarorkestern sin vårtermin med en vårkonsert i Boalts bygdegård
tillsammans med de allra nyaste stråkmusikanterna
i Östra Göinge och Osby. Enkel fika erbjuds alla
som letar sig fram till Boalts mysiga bygdegård.
Kammarorkestern avrundar terminen tidigt för att
rivstarta hösten med ett helgläger i början av
september. Då blir det repetitioner inför en
kommande konsert med Göran Fristorp i Osby
kyrka 9 oktober.
Välkomna, både till Boalt och Osby!
/Sverker

Därför går jag på musikskolan

§

Barnkörs– och sånggruppscaféer, forts från sid 1
I slutet av hösten var de 27 stycken, (något färre
nu). Därför kommer denna barnkör att ha en egen
uppvisning för fritids.
Eftersom många av deltagarna i barnkörerna och
sånggrupperna spelar på musikskolan så tar vi också tillfället i akt att låta några av dem spela på
konserterna.
/Mirjam och Nellie

Östra Göinge musikskola har alltid varit en stor del
av mitt liv. Jag började spela piano när jag gick i
2:an, när jag började 6:an bytte jag till sång och
sången har varit mitt huvudinstrument sedan dess.
Jag har sjungit i damkören Illecebra sedan jag var
14 år och i Ungdomskören så länge den har funnits.
Under en kortare tid spelade jag även kontrabas,
vilket jag gärna skulle ta upp igen om jag bara hittade tiden. Jag hade ett uppehåll på två år, då jag
befann mig ena året på Musikteaterskolan i Bjärnum och andra året i Göteborg, men när jag flyttade tillbaka var det en självklarhet att jag skulle börja igen. Just nu tar jag sånglektioner, pianolektioner, musikteorilektioner samt sjunger i två körer. I
framtiden vill jag utbilda
mig till sångpedagog. Jag
har varit elev på musikskolan under många år och det
har bara blivit roligare för
varje år som gått.
/Lina Axerup

Nu har musikskolan återupptagit projekten med
blåsklass igen!
I vår är det klass 3c på Västerskolan i Knislinge
som spelar trumpet varannan vecka med Patrik
Vannerberg och Freddie Holmberg. Vi träffas ca
10 torsdagar och avslutar med en konsert för föräldrar och syskon.
Musikskolan har som ambition att försöka nå ut
till alla grundskoleelever på ett eller annat sätt.
Genom stråk– och blåsklasser samt genom de temaprojekt (se ”Först ut Prästavångsskolan”, sid 1)
som genomförs i samarbete med grundskolan och
inom ramen för grundskolans läroplan.
/Patrik

Musik på matmässan
I början av höstterminen så deltog musikskolan på
de alltmer populära matmässorna i Östra Göinge.
Det var ett så uppskattat inslag att vi fick förfrågan
att göra det igen.
Så lördagen 12 mars kommer vi att spela i sporthallen i Sibbhult. Deltar gör också andra musiker
med olika musikstilar och instrument. Detta gör
programmet som helhet både omväxlande och
roligt. Matmässan är mellan kl. 13 – 16.
Välkommen dit att lyssna.
/Lars

Blåsorkestersamarbete
Årets orkestersamarbete blir av i april. I år
samarbetar Östra Göinge Musikskolas orkester
"Blås-gänget" med orkestrar från Kristianstads
Musikskola och Bromölla Musikskola.
Under två veckor i april så blir det gemensamma
rep och sen konserter i varje kommun.
/Patrik

Sida 3
RUM i Östra Göinge
I RUM-föreningens (ÖGUM) styrelse ingår Sverker
Eriksson (ordf), Eva Persson (kassör, sekreterare och
RUM:s kontaktperson). Övriga ledamöter är Anneli
Hedin, Ulrika Grimheden, Malin Hussein, Susanne
Svendsrud, Brita Lindhe och Malin Vallin.
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 blev du 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. Föreningen har f.n. 277 medlemmar.
/Sverker

Queen igen efter 10 år, forts från sid 1
Det är inte samma program som sist, vi har bytt ut
några låtar. Det är svårt att sålla i Queens stora produktion av fantastisk musik men vi tror att vi har valt
en del av det bästa.
Konserten arrangeras i samarbete med Osby musikskola och musikskolans stödförening ÖGUM.
Konserten går av stapeln i Blå Hallen, Göingeskolan, lördag 23 april, kl 16:00. Fri entré, fika serveras i pausen. Välkomna!
/Freddie

Pianoläger
Lörd 12 mars samlas musikskolans pianister (de
som anmält sig) till pianodag i Osby musikskola.
RUM står för
Förra året var vi över 30 stycken, vi kommer att
Riksförbundet
slå det rekordet i år. Hittills är 45 elever anmälda!
Unga MusiVi spelar i mindre grupper och alla tillsammans,
kanter.
fikar, äter pizza och avslutar dagen med en konsert kl 16.00 dit alla intresserade är välkomna.
RUM är en riksVill du vara med på lägerdagen men har glömt att
täckande orgaanmäla dig, kontakta då genast din pianolärare.
nisation som bl.a.
/Eva

ger bidrag till
musikläger. Alla
medlemmar får
tidningen Rumba.

Stråkläger
Vårens stråklägerdag kommer att äga rum lörd
21 maj på musikskolan i Broby (Kulturhuset Vita
skolan). Vi delar in deltagarna i två grupper så
att det blir lagom svårt för alla. Vi kommer också
att spela några låtar tillsammans. Förra årets populäraste låt var Guld och gröna skogar, vi får se
vilken det blir i år.
Anmälningsblanketter delas ut efter påsklovet,
men skriv redan nu in datumet i almanackan!
/Eva

ÖGUM sponsrar biljetter
Till vårens musikal i Kristianstad, Rock of Ages, kommer ÖGUM inte att köpa in
biljetter men däremot sponsrar föreningen de ÖGUMmedlemmar som vill gå och
se den, med 100 kr/biljett.
Spara biljetten när du varit på
musikalen och lämna den till Eva Persson (tel 070587 70 98) tillsammans med ett kontonummer där
pengarna kan sättas in.
Rock of Ages har premiär 26/2 och mer om föreställningen och biljettbokning går att läsa på hemsidan www.rockofages.nu
ÖGUM-medlemmar sponsras även vid biljettköp till
Axerup productions föreställning av lustspelet Fars
lilla tös som spelas på Sibbhults Folkets hus, 13-15/5
samt 20-21/5. Mot uppvisande av biljett betalas halva biljettpriset tillbaka.
Biljetter kan bokas på tel 0768-99 55 47 eller via
mail till biljett@axerup.se.
Mer om föreställningen och ensemblen går att läsa
på hemsidan www.axerup.se
/Eva

e-faktura eller pappersfaktura, forts från sid 1
Kan vara så att man får pappersfakturor avseende
musikskoleavgifter, trots att man anmält önskemål om e-faktura och får andra kommunala fakturor som e-fakturor. Detta är en effekt av hur
kommunens ekonomisystem är organiserat.
Får du musikskoleavgifterna som pappersfakturor och önskar e-fakturor, anmäl dig för e-faktura
via din banktjänst. Anmäl dig igen för e-fakturor
även om du redan anmält detta tidigare. Det kontrolleras då vilka s.k. fakturagrupper ("bovarna" i
dramat) du är kopplad till och välj e-faktura för
alla dessa. Fungerar det fortfarande inte nästkommande termin så kontakta musikskolan.
/Sverker

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

ÖGUM sponsrar
första terminens
instrumenthyra
för vissa
instrument.

Sida 4
Kalendarium våren 2016
Torsd 18/2, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikcafé. Musikskolans elever spelar och sjunger. Servering

Sönd 6/3, kl 10.00
Osby kyrka

Östra Göinge/Osby Kammarorkester medverkar vid musikgudstjänst.

Torsd 17/3, kl 18.30
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Barnkörscafé. Musikskolans barnkörer sjunger och spelar. Enkel servering. Se sid 1

Onsd 23/3, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Sånggruppscafé. Musikskolans sånggrupper sjunger och spelar. Enkel servering. Se sid 1

Onsd 13/4, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Pianocafé. Musikskolans pianoelever ger konsert. Servering

Sönd 17/4, kl 15.00
Kulturhuset Vita skolan

Blåskonsert med Blåsgänget tillsammans med blåsorkestrar från Bromölla och Kristianstad, se sid 2

Lörd 23/4, kl 16.00
Blå hallen, Göingeskolan, Broby

Queen-konsert. Ö Göinge och Osby musikskolor framför musik av den engelska gruppen Queen.
Medverkan av kör, solister och stor orkester. Servering. Se sid 1

Sönd 24/4, kl 18.00
Hjärsås kyrka

Vårkonsert med Illecebra

Vecka 17

Instrumentdemonstrationer med konserter på alla låg- och mellanstadieskolor i kommunen samt
kvällsprovning tisdag - torsdag. Undervisningen inställd månd-torsd.

Onsd 11/5, kl 19.00
Boalts bygdegård

Vårkonsert med Östra Göinge Osby Kammarorkester tillsammans med yngre stråkar.
Servering. Se sid 2

Onsd 18/5, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Brittisk afton. Musikskolans elever framför musik med anknytning till brittiska jubilarer,
bibliotekarierna berättar.

Månd 23/5, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan

Allsångskonsert med Illecebra. Servering.

Lörd 28/5, eftermiddag
Vävstolsmuseet, Glimåkra

Blåsensemblen underhåller i Vävstolsmuseets trädgård under Hantverksdagen.

Torsd 2/6, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Ungdomskörscafé. Musikskolans ungdomskör tillsammans med musikskolans kompgrupp.
framför ett program med nutida popmusik. Servering

Tisd 7/6, kl 19.00
Gryts kyrka

Musik i försommarkväll. Musikskolans elever sjunger och spelar.

Telefonnummer, e-post
Musikskolan
Arbetsrum
Rockrum

044-775 61 32
044-775 61 38
044-775 61 63 (ej telefonsvarare)

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

sverker.eriksson@ostragoinge.se
lina.axerup@goinge.net
magnus.beijer@goinge.net
lars.carlsson@ostragoinge.se
fred.holmberg@ostragoinge.se
sofia.paulsdotter.henriksson@ostragoinge.se
mikael.luddeckenspersson@goinge.net
mirjam.luddeckens@ostragoinge.se
eva.persson@ostragoinge.se
patrik.vannerberg@ostragoinge.se
nellie.waite@ostragoinge.se

044-775 61 32 (går till mobiltelefon)
0738-42 61 36
0706-06 92 77
0721-55 05 53
044-418 64, 0708- 63 81 81
0722-51 08 55
0727-19 37 32
0734-11 70 51
044-417 88, 0705-87 70 98
0708-19 41 29
0736-34 24 31

Postadress: Musikskolan, Skolgatan 1, 280 60 BROBY
e-post: musikskolan@goinge.net

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

