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D
Hommage à

avid Bowie

Inställd undervisning vt 2017
All undervisning på musikskolan är inställd tisd-fred 28-31
mars, p.g.a. att musiklärarna då genomför sin årliga instrumentdemonstrationsturné på skolorna. Det blir skolkonserter på dagtid och instrumentprovning på kvällarna, se sid 4.

Musikriket fortsä er

Musikskolans elever och lärare har i drygt femton år gjort
stora kör- solist- och orkesterkonserter med olika teman. I år
gör vi en ¨repris¨, nämligen med musik av den förra året bortgångna artisten David Bowie. Under de år som gått har vi
gjort bl.a. Beatles, schlager, ABBA, Motown, Queen, Sting
etc. Målet är att våra elever ska få känna på hur det är att göra
ett så professionellt projekt som möjligt, för det är ett stort
jobb att genomföra en sådan här konsert. Samtidigt vill vi
presentera musik som blivit ¨klassisk¨ musik inom populärmusiken. Presentatör blir Bowie-kännaren Jan Carlson, vår
kultur- och fritidschef, här ovan förvandlad i ”Ziggy Stardustanda”.
forts sid 2

Höstlov blir

kulturlov

I höst kommer musik- och kulturskolorna i Skåne NO gemensamt att erbjuda kostnadsfria kurser för elever i musik-/
kulturskolornas verksamhet. Kurserna genomförs måndag
och tisdag under höstlovet, vecka 44. Alla kurserna är öppna
för elever från alla regionens musik- och kulturskolor. Enl.
preliminär planering blir det en orkesterkurs och en körkurs i
Hässleholm för högstadie- och gymnasieelever. Båda blir 2dagarskuser med en gemensam avslutningskonsert i Hässleholm kulturhus. Kristianstad arrangerar två pianodagar, på
måndagen blir det "Rundgång" som är öppen för alla pianoelever och på tisdagen blir det masterclass för elever som kommit långt i sitt spelande. Kristianstad arrangerar även en 2-dagarskurs i gitarrorkester under måndag och tisdag. Samtliga
med avslutande konserter.
forts sid 3

I höstas genomfördes två
konserter inom Musikriketserien (Sofia Karlsson och
Malleusincus). På bilden
från Malleusincus workshop
spelar Ilayda och Emrik
marimba, Emma och Sara
vibrafon.
Nu i vår fortsätter serien med två konserter till. Den första
ägde rum 1 feb och det var Ensemble Mare Balticum som
framförde ett program som de kallade ”Musik genom fyra
årstider”.
Mare Balticum har specialiserat sig på musik från medeltiden och renässansen och de spelar på tidstrogna instrument
som t ex luta, fiddla, dulcian och gamba.
forts sid 2

ÖGUM sponsrar bilje er!

Föreningen ÖGUM har bokat 20 biljetter (bra platser på
parkett) till föreställningen lördag 1/4, kl 15.00.
Är du medlem i ÖGUM, dvs har skrivit ditt namn på listan
som musiklärarna hade med sig under hösten, får du biljetten för endast 100 kr. Övriga kan köpa biljetten för grupprabattpriset 230 kr för barn och ungdomar upp till 19 år och
330 kr för vuxna. Biljetter, ”först till kvarn”, beställs genom
att maila till Eva Persson: eva.persson@goinge.net
forts sid 3

Hös erminen i bilder, Därför går jag på musikskolan, TooT och DooD
RUM, Pianodag, Brassfes val, Stråkdag
Kalendarium för våren, telefonnummer, e-post

sid 2
sid 3
sid 4

Sida 2
Hös erminen i bilder

Musikskolan
SMS:ar för a
snabbt nå ut
med informa on.

Under höstterminen har vi haft musikcaféer, adventsstafett, Luciakonsert, symfoniorkestersamarbete med Hässleholm och Osby mm.
Bara vid adventsstafetten, 1:a advent, medverkade
nästan 100 barn och ungdomar. Vi försöker ge alla
som vill en chans att framträda minst en gång per
läsår. Här nedan följer ett bildcollage från några av
konserterna:

Musikriket fortsätter, forts från sid 1
Vid workshopen före konserten medverkade Maja,
Melanie, Amanda och Nelly (se bilden nedan) som
förberett några renässansstycken som de spelade
för och med ensemblen och som konserten också
inleddes med.
Nästa konsert i serien blir 19/4, då kommer det
äkta paret Katarina och Svante Henryson att framföra ett program för sång och cello.
/Eva

Meddela all d
ändrat mobilnummer.

TooT och DooD

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

På höstterminen har jag haft ett roligt projekt med
Mauritz som är musiklärare på Prästavångskolan.
Alla som går i ettan har fått pröva på att spela
DooD (som är en sorts liten klarinett) och TooT
(som är en sorts liten tvärflöjt). Till TooT finns
också ett förenklat munstycke som gör det mycket
enklare att få ton. De har spelat 20 min i veckan
hela terminen och lärt sig hålla takten och och lite
olika toner. Det har varit mycket uppskattat.
TooT och DooD är väldigt kul instrument
och är dessutom väldigt tåliga och billiga,
de kostar bara 250 - 300 kr/st.
I det här projektet har alla fått låna
ett instrument men bara på
lektionerna.

Därför går jag på musikskolan
Jag har intervjuat Nils Balassa, Oscar Lejon och
William Nilsson. Nils och William har spelat sen
2006. Oscar sen 2010. Queenprojektet härom året
var en höjdpunkt. William tycker att det var kul att
spela låtar som man hört men inte vetat vilken
grupp det var som gjort musiken. Killarna har varit
med i många av de stora projekt som musikskolan
har haft tillsammans med Osby musikskola. De har
varit roliga. Samarbeten med Kristianstad musikskolas orkestrar har också varit bra. Alltid trevligt
att träffa andra
som spelar.
Nu i gymnasiet
spelar de tillsammans i en
trumpetgrupp
varannan tisdag. Oscar och
Nils spelar också blåsorkester.
/Patrik

/Lars

Hommage à David Bowie, forts från sid 1
Det är nu ett år sedan David Bowie gick bort. Hans
musik lever dock kvar och som en hyllning till
denna speciella artist vill vi än en gång spela hans
musik. En ganska egensinnig, ibland lite märklig,
ibland väldigt traditionell och med texter som gränsar till det absurda. Kort sagt musik med kvalitet.
Från början var dessa projekt enbart Östra Göinge
musikskolas, men sedan tiotalet år är det också ett
samarbete med Osby musikskola.
Alla kanske inte känner till Bowie och hans värld
men med hjälp av vår presentatör Jan Carlson
(förtjänstfullt ”photoshopad” av Jimmy Ek på sid
1) kommer nog alla att få en känsla för David
Bowies musikaliska värld.
Eleverna som medverkar lägger ner ett stort arbete
på detta evenemang så slut upp och ta med vänner
och bekanta!
Vik lördagen den 22 april kl 16.00, Snapphanehallen i Knislinge, för Bowiekonserten.
/Freddie

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, Brita Lindhe och André Pamp.
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 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 kommer med posten några
gånger per år.
/Sverker

Lörd 4 mars kommer den årliga pianolägerdagen
att gå av stapeln. Alla berörda har fått anmälningsblankett och ett 30-tal pianister från musikskolorna i Ö Göinge och Osby har anmält sig. Vi
delar in deltagarna i tre grupper så att det ska bli
lagom svårt för alla men vi kommer också att
spela några stycken tillsammans i en stor pianoorkester. Repertoaren är blandad och består bl a
av Popular, Rosa pantern, Baby Elephant walk,
Mah-na Mah-na och Elektrisk. Dagen avslutas
med en konsert kl 16.00 dit alla intresserade är
välkomna.
/Eva

RUM står för
Riksförbundet
Unga Musikanter.
RUM är en rikstäckande organisa on som bl.a.
ger bidrag ll
musikläger. Alla
medlemmar får
dningen Rumba.

Brassfes val i Malmö
Den 21/1 var det en brassdag på Musikhögskolan i
Malmö för alla elever som spelar bleckblås. Ca 260
barn från Skånes musik– och kulturskolor deltog.
Magnus Johansson, trumpetare och tv-kändis från
Göteborg var hedersgäst och spelade tillsammans
med deltagarna. Slutstycket var ett specialskrivet
stycke som heter ”Brassodi”. Eleverna fick också
vara med på workshops där bleckblåslärarna samt
studenter från Musikhögskolan ledde orkesterspelet.
Nio elever från Ö Göinge musikskola deltog i festivalen.
/Patrik

Höstlov blir kulturlov, forts från sid 1
Osby arrangerar en kurs för slagverkselever
(trummor m.m.) på mellanstadiet (ej krav på notläsning) under måndag och tisdag.
Själva i Östra Göinge funderar vi på att komplettera
det övriga utbudet med en 2-dagarskurs för yngre
stråkar som spelat minst ett år. Även kurser i Osby
och Östra Göinge avslutas med konserter.
Alla kurser blir kostnadsfria. Ingen lunch kommer
dock att serveras utan alla tar med egna smörgåsar
el. dyl. I något fall, bl.a. vid avslutande konsert i
Hässleholms Kulturhus, tas en mindre entréavgift
om 50kr ut. Detta för att finansiera lokalhyra.
För att underlätta samåkning blir start- och sluttider
samma för kurser på respektive ort.
/Sverker

Stråkdag
Lörd 13 maj kommer stråkelever från Ö Göinge
och Osby att samlas för att spela orkester en hel
dag. I år kommer lägerdagen att hållas i Osby.
Vi kommer dela in deltagarna i två grupper och
vi kommer även att spela några stycken tillsammans.
Anmälningsblankett kommer att delas ut lite senare i vår.
/Eva

ÖGUM sponsrar biljetter, forts från sid 1
Fredagen 24 feb är det premiär på Ronja Rövardotter på Kristianstads teater. De flesta har väl
läst boken och sett filmen om rövarbarnen Ronja
och Birk. Nu har Ronja Rövardotter även blivit
en musikal.
Föreningen ÖGUM har bokat 20 biljetter (parkett) till föreställningen lördag 1/4, 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 230 kr för barn och ungdomar upp till 19 år och 330 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 genom Eva & Sverker

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

ÖGUM sponsrar
första terminens
instrumenthyra
för vissa
instrument.

Sida 4
Kalendarium våren 2017
Onsd 1/2, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikriket: Ensemble Mare Balticum, workshopelever inleder konserten tillsammans med EMB
Se sid 1

Onsd 1/3, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikcafé, musikskolans elever spelar och sjunger. Servering

Lörd 18/3, kl 10.15
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Astrid Lindgren sing-a-long med musikskolan och biblioteket. Hela familjen är välkommen att komma
och sjunga Astrid Lindgren-sånger. Servering mm

V 13

Instrumentprovning: tisd 28/3: 17.00-18.00 Glimåkraskolan, 18.30-19.30 Mölleskolan, Sibbhult
onsd 29/3: 17.00-18.00 Kviingeskolan, Hanaskog, Västerskolan, Knislinge,
torsd 30/3 18.30-19.30 Kulturhuset Vita skolan, Broby

Onsd 19/4, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikriket: Katarina och Svante Henryson framför ett program för sång och cello

Lörd 22/4, kl 16.00
Snapphanehallen, Knislinge

Konsert med musik av David Bowie. Medverkan av elever och lärare från musikskolorna i Ö Göinge
och Osby. Servering. Se sid 1

Månd 15/5, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Allsångskonsert, Damkören Illecebra sjunger för och med publiken. Servering

Onsd 17/5, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Norsk afton. Musikskolans elever sjunger och spelar norsk musik. Servering

Sönd 26/3, kl 11.00
Oppmanna kyrka

Kammarorkestern medverkar vid musikgudstjänst

Onsd 7/6, kl 19.00
Gryts kyrka

Musik i försommarkväll. Musikskolans elever sjunger och spelar

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@ostragoinge.se
nutte.beijer@telia.com
lars.carlsson@ostragoinge.se
fred.holmberg@ostragoinge.se
sofia.paulsdotter.henriksson@ostragoinge.se
mikael.luddeckenspersson@ostragoinge.se
mirjam.luddeckens@ostragoinge.se
eva.persson@ostragoinge.se
marie.ronnrosengren@ostragoinge.se
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@ostragoinge.se

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

