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rp
Göran Fristo

på besök

Kort återkoppling på kort enkät

Göran Fristorp gästade Osby kyrka sönd 2 okt. Förutom Göran medverkade även Kammarorkestern och en kör hopsatt av
vår musikskolas ungdomskör och Osby kyrkas ungdomskör.
Det bjöds på ett digert konsertprogram med orkestermusik
och många pärlor ur Görans stora repertoar, bl a Taube, Ferlin och egna visor.
Det är spännande och utmanade för ungdomarna att få studera in och framföra musik ”på riktigt”, tillsammans med ett
fullblodsproffs som Göran.
/Eva och Sverker

med
Tionde året

stråkklasser

!

I år är det 10-årsjubileum för stråkklassundervisningen! 2006
började vi med de första stråkklasserna på Prästavångsskolan
i Broby och har sedan dess haft nya klasser varje år. I år är
det klass 2a och 2c på Prästavångsskolan som spelar fiol och
cello en gång i veckan tillsammans med sina klasslärare.
Klass 2b kommer att bli en blåsklass under vårterminen. Nu i
höst är det Glimåkraskolan som får del av blåsklassprojektet.
Eleverna i stråkklasserna är duktiga och de kan redan flera
låtar som t ex Birgers blues, Viktor Igelkott och Tänk om jag
hade en liten apa. Framåt jul kommer det att bli konserter
både för skolklasser och föräldrar.
/Eva

I våras genomfördes en kvalitetsundersökning
via en ”mobilenkät” med en enda fråga och ett
valfritt kommentarsfält. Musikskolans kvalitet
bedömdes i en skala från 1 (dålig) till 5 (bra). 89 SMS
skickades till elever/målsmän i årskurs 2, 5 och 7. 32 anonyma svar inkom snabbt. TACK! Resultatet framgår av bild
(medelbetyget 4,06). Av kommentarerna framgår att plats
och tid för musiklektionerna samt elevinflytande är viktigt.
Fullständig redovisning inkl alla kommentarer finns på sid 9
och 10 i musikskolans kvalitetsredovisning 2015 - 2016. Se
musikskolans webplats, arkiv:
www.ostragoinge.se/utbildning/musikskola/arkiv/
/Sverker

Tryckfrihetsförordningen 250 år
Med anledning av att
tryckfrihetsförordningen
firar 250 år i år, kommer
musikskolan och biblioteket att ha ett gemensamt
musikcafé torsd 20 okt.
Då kommer det att framföras texter och musik
som blivit omdiskuterade av olika anledningar.
Bl a kommer det att framföras musik av August Strindberg,
Carl Jonas Love Almqvist och ur filmerna om Pippi Långstrump. Ca 35 elever kommer att medverka med sång och
musik och från bibliotekets sida medverkar Unna och Tina.
Det blir även servering och tipsrad med fina priser.
Välkomna!
/Eva

ÖGUM sponsrar biljetter!
Missa inte erbjudandet om
bra och billiga biljetter till
Musikalen Bröderna Lejonhjärta på Kristianstads teater, lör 19 nov kl 15:00.
Både elever och lärare från
musikskolan ingår i ensemblen!
Läs vidare på sid 3.
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Sida 2
Ny personal
Detta läsåret är Nellie ledig
för att ta hand om sin nyfödde son, Marie Rönn Rosengren vikarierar och berättar här om sig själv:
Musikskolan
Jag är Marie, uppvuxen i
Röke och har spenderat
SMS:ar för att
mycket tid i Hässleholm.
snabbt nå ut
med information. 2006 började jag musikhögskolan och flyttade då till
Meddela alltid
Malmö, där jag fortfarande
bor. Jag har jobbat som musiklärare på en
ändrat mobilgrundskola i Malmö under fyra år, men i början av
nummer.
detta året bestämde jag mej för att ta tjänstledigt.
Spanien har lockat mej länge med dess
underbara landskap, klimat, kultur och livsstil.
Jag åkte dit för att jobba, studera, resa och att
lära mej mer om flamencosång! Jag kom hem
till Sverige i somras, men återvänder till Madrid och Spanien så fort jag får tillfälle.
Nu har jag hunnit möta alla elever och kollegor,
och kan bara konstatera att det var värt att lämna
Madrid för detta underbara jobb!
I mitt musikaliska bagage har jag en rad olika projekt. Jag har bland annat varit aktiv i Malmö akademiska kör och gjort många konserter och medverkat i deras Mexicoturné. Jag har sjungit i kören
till "Figaros bröllop" som sattes upp på Ystads
teater, jag har varit sångsolist vid Buba-konserterna
i Hässleholm. Resten får ni fråga mej om!
Nu driver jag ett band där jag är sångerska. Jag
skriver text och musik och ofta arrangerar vi låtarna
tillsammans. Vi har haft spelningar i Malmötrakten, men har även jobbat med inspelningar och
nu finns några av låtarna ute på Spotify.
/Marie

§

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

Därför går jag på musikskolan
Matuesz Szewczyk deltog i
stråkklass när han gick i åk
2 och började spela fiol i åk
3 efter att han sett någon
spela fiol i ett talangprogram på TV. Han berättar
att han då sa till sina föräldrar ”detta måste jag spela”, och det har han gjort
sedan dess.
Mateusz går nu i åttonde klass och har hunnit spela
fiol i många år. Förra läsåret började han också
spela piano. På sin fritid lyssnar Mateusz på pop
och klassisk musik, favoritstyckena är Kanon av
Pachelbel, Eine kleine Nachtmusik av Mozart och
all musik av Chopin. När Mateusz själv får välja
vill han helst spela klassiskt på fiol och många
Bachmenuetter har passerat hans notmapp.
Matuesz vill bli pilot men drömmer också om ett
hus där han kan ha ett stort musikrum med en flygel och en fiol, för musiken kommer alltid att finnas med i hans liv som en stor hobby.
/Eva

Musikriket fortsätter
Den 5 september gick årets tredje konsert inom
Musikriketserien av stapeln. Det var Sofia Karlsson (spelande bas på bilden) & The grand guitar
orchestra som besökte oss. Konserten hölls i hörsalen som var fylld till sista plats med 120 personer i
publiken och några utanför i korridoren. Konserten
innehöll en blandad repertoar av visor och folkmusik och publiken applåderade även fram ett extranummer. Före konserten hölls
också en workshop med några
av musikskolans elever.
Ö Göinge ingår även 2017 i
Musikriket och det blir fyra
nya högklassiga konserter
och workshops för våra ungdomar.
Denna säsongen återstår det
en spännande konsert 8 nov,
kl 19.00 (den har tyvärr inte
kommit med i Kulturprogrammet) med Malleusincus, två marimbavirtuoser.
/Eva och Sverker

Vår nya blåsorkester
I höst har vi startat en ny blåsorkester. Vi spelar
udda veckor på tisdagar kl 17.45-18.45. Låtarna
som vi spelar är enkla för att träna samspelet. I vår
kommer vi att ha ett samarbete med Kristianstad
med konserter i Broby och Kristianstad.
Alla är hjärtligt välkomna att delta, vi har väldigt
trevligt på våra övningar.
/Lars och Patrik

Queen-dvd
I april gjorde musikskolan tillsammans med Osby
musikskola en bejublad konsert med musik av den
engelska gruppen Queen. Konserten filmades och
finns på dvd. Har du inte köpt den, men vill göra
det, lämna 60 kr till din spel/sånglärare.

Blåsorkestersamarbete
I höst så ska musikskolans äldre blåsorkester ha ett
samarbete med "Blåsvädret" från Kristianstads
musikskola. Vi övar utvald repertoar på varsitt håll
och samlas för gemensam repetition i Kristianstad
tisdagen den 29/11. Söndagen den 4/12 så har vi en
heldag med repetition och konsert på Kulturhuset
Vita skolan i Broby. Tisdagen den 6/12 blir det
konsert i Kristianstad.
/Patrik

Sida 3
RUM i Östra Göinge

Pianodag

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 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 du genom att underteckna
det papper som din musiklärare har 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. 294 medlemmar.
/Sverker

Sönd 30 okt kommer
en av Sveriges mest
kända pianister, Hans
Pålsson, till Osby för
att ge en konsert. För
att erbjuda så många
som möjligt att vara med på konserten och få
träffa Hans tänkte vi bjuda in till en eftermiddag
med ett spel som heter Musik Mind Games, kl
13.30. Det är ett spel där man tränar noter, rytmer
mm på ett lekfullt och roligt sätt. Någon gång
under eftermiddagen kommer Hans och spelar
för oss och berättar om pianomusiken han ska
spela. Vi får också tillfälle att ställa frågor.
Vi bjuder sedan på fika och därefter, kl 16.00,
börjar konserten som är gratis för alla musikskoleelever. Barn och ungdomar t o m 16 år har också fri entré. Övriga betalar 150 kr i inträde.
Konserten innehåller många kända stycken, men
det kanske allra mest kända pianostycket, Für
Elise, kommer Hans att spela för oss före konserten.
Anmälningsblankett med mer information håller
på att delas ut. Har du inte fått någon, prata med
med din pianolärare.
/Eva

Brassfestival i Malmö
Lörd 21 januari 2017
anordnas en brassdag
på Musikhögskolan i
Malmö. Elever på alla
nivåer hälsas välkomna. Avgiften för dagen är 200 kr, ÖGUM
betalar halva summan
om du är medlem. Gästlärare blir trumpetaren Magnus Johansson, känd från bl a TV-programmet Doobidoo.
Alla brasselever har fått information och anmälningsblankett. Anmälan görs till Patrik senast 15 okt.
/Eva

Övningsrum i källaren
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
Johnssonrummet.
/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 biljetter

Fredagen 23 september var det premiär på Bröderna Lejonhjärta på Kristianstads teater. De flesta har väl läst boken och sett filmen om syskonen
Skorpan och Jonatan. Nu har Bröderna Lejonhjärta även blivit musikal.
Föreningen ÖGUM har bokat 25 biljetter (parkett) till föreställningen 19/11, kl 15.00.
Är du medlem i ÖGUM, dvs har skrivit ditt namn
på listan som musiklärarna haft med sig i höst,
får du biljetten för 100 kr. Övriga kan köpa biljetten för grupprabattpriset 200 kr för barn upp till
15 år, 250 kr för studerande och 315 kr för vuxna.
Biljetter beställs genom att maila till Eva Persson: eva.persson@goinge.net
Ange åldersfördelning vid beställningen samt om
någon är RUM-medlem.
ÖGUM sponsrar biljettpriset för alla som vill gå
på konsert. T ex kan man åka till Hässleholm 12
nov, kl 16.00, då fd Brobycellisten (och musikskoleeleven) Johanna Sjunnesson ger en konsert
på Hässleholm kulturhus då hon bl a kommer att
spela på el-cello!
/Eva

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

”Utan musik
skulle livet vara
ett misstag.”
Friedrich Nietzsche

ÖGUM sponsrar
första terminens
instrumenthyra
för vissa
instrument.

Sida 4
Kalendarium hösten 2016
Tisd 27/9, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Film- och musikalcafé. Musikskolans elever spelar och sjunger. Servering

Sönd 2/10, kl 16.00
Osby kyrka, OBS! entré 150 kr

Kammarorkestern och delar av Ungdomskören ger konsert tillsammans med Göran Fristorp. Se sid 1

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

Musikcafé med anledning av att Tryckfrihetsförordningen blir 250 år i år. Bibliotekarierna och musikskolans elever ger exempel på vad som ansetts som farliga texter och farlig musik. Servering. Se sid 1

Tisd 8/11, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan

Gruppen Malleusincus ger marimbakonsert, se sid 2

Torsd 17/11, kl 19.00
Blå hallen , Göingeskolan, Broby

Nybörjarkonsert. Höstens nybörjare ger sin första konsert.

Torsd 24/11, kl 19.00
Finja kyrka

Kammarorkestern ger konsert tillsammans med Hässleholms kammarorkester.

Sönd 27/11, kl 14.00-17.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Adventsstafett med musik, pyssel, tipsrunda, servering, ljushappening mm. Röda korset står för
serveringen och behållningen går till insamlingen ”Människor på flykt”.

Sönd 4/12, kl 16.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Blåsensemblen/Blåsgänget ger konsert tillsammans med Blåsvädret från Kristianstads musikskola,
se sid 2

Tisd 6/12, kl 18.30
Plats meddelas senare

Blåsensemblen/Blåsgänget ger konsert tillsammans med Blåsvädret från Kristianstads musikskola,
se sid 2

Tisd 13/12, kl 19.00
Broby kyrka

Musikskolans körer bjuder på ett stämningsfullt Luciaprogram

Musikskolans personal läsåret 2016 - 17
Nederst från vänster: Sverker Eriksson, Lars Carlsson, Eva Persson,
Lina Axerup, Mirjam Lüddeckens
Överst från vänster: Mikael Lüddeckens Persson, Fred Holmberg,
Sofia Paulsdotter Henriksson, Marie Rönn Rosengren, Patrik Vannerberg.
Magnus Beijer saknas på bilden

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
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
Marie Rönn Rosengren sång, kör, piano
Patrik Vannerberg
bleckblås, slagverk, gitarr

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
marie.ronnrosengren@goinge.net
patrik.vannerberg@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
0733-74 97 12
0708-19 41 29

Postadress: Musikskolan, Skolgatan 1, 280 60 BROBY
Hemsida: www.ostragoinge.se/utbildning/musikskola
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

