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on...
IT = Inspirati

Musikskolan har som mål att under läsåret testa och utvärdera
IT-redskap och annat som kan bidra till att inspirera och
stödja våra ungdomar och föräldrar i det egna musicerandet.
Ingen ”rocket sciece” utan det är det enkla och lättanvända vi
tror på. En pianist kan t ex få ett videoklipp med pianolärarens händer spelande aktuell låt samt övningstips.
Musikskolan kommer bl.a. att nyttja de redskap nästan alla Ö
Göinges elever också har tillgång till via Googles ”G Suite
for Education” (Västerskolan är inte med ännu).
För elever som har svårt att hitta speltider, avser vi testa med
enstaka distanslektioner via Googles ”Hangouts” (del av ”G
Suite for Education”). I mycket av detta har ungdomarna
bättre koll än vi i personalen. Vi tar tacksamt emot tips!
/Sverker

sikskolan

till mu
Statsbidrag

Musikriket fortsätter

I april besökte Katarina och Svante Henryson oss inom Musikriket-serien, och gav en workshop med efterföljande konsert. På workshopen fick vi spela, dansa och sjunga Viva la
Vida under en inspirerande timme. Henrysons var mycket
populära och fick ställa upp på både autografskrivning och
fotografering efter konserten.
forts sid 2

Gratis prova-på-verksamhet v44
Under höstlovet, måndag och tisdag 30 och 31 oktober, har
musikskolan gratis prova-på-verksamhet i Kulturhuset Broby, kl 10 -12 resp. 13 - 15 båda dagarna. Ingen föranmälan.
Bara att komma och prova.
Detta är en av de saker musikskolan genomförs med hjälp av
statsbidrag. Prova-på-verksamheten kommer att fortsätta i
annan form under våren 2018.
/Sverker

ÖGUM sponsrar biljetter!

Musik– och kulturskolorna i Sverige har alltid varit en ren
kommunal angelägenhet, helt utan statlig styrning eller inblandning. Nuvarande regering har frångått denna ”tradition”
och genomfört två saker. Dels en utredning om ev. nationell
strategi för musik– och kulturskolorna samt även infört ett
riktat bidrag i syfte att öka tillgängligheten.
Musikskolan sökte och beviljades statsbidrag om 175.000 kr
för läsåret 2017/2018. Det är Statens Kulturråd som på uppdrag av regeringen fördelar bidragen.
Vi sökte och fick bidrag för tre delprojekt, alla på något sätt
syftande till ökad tillgänglighet. Vi har fått pengar till gratis
prova-på-verksamhet (se info om höstlovet, vecka 44), inköp
av 10 digitalpianon för uthyrning till elever samt medel för
inköp av ”skräddarsydda” musikarrangemang till våra storaorkester– och körprojekt.
/Sverker

Föreningen ÖGUM har bokat 20 biljetter (bra platser på
parkett och 2:a balkong) till matinén lördag 18/11, kl 15.00.
Musikskoleelever (upp till 26 år) kan köpa biljetten för endast 100 kr. Övriga kan köpa biljetten för grupprabattpriset
280/250 kr för barn t o m 15 år, 330/300 kr för studerande
och 390/360 kr för vuxna. Biljetter beställs genom att maila
till Eva Persson: eva.persson@ostragoinge.se
forts sid 3
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Sida 2
Vårterminen i bilder

Musikskolan
SMS:ar för att
snabbt nå ut
med information.

Stråkklasser

Under vårterminen har vi haft musikcaféer, Bowiekonsert, blåsklass, stråk– och pianodagar mm.
Vi försöker ge alla som vill en chans att framträda
minst en gång per läsår.
Här nedan följer ett bildcollage från några av
konserterna och lägerdagarna:

Meddela alltid
ändrat mobilnummer.

Musikskolan erbjuder nu stråkklassundervisning
för 11:e året i rad och denna terminen är det klasserna 2a och 2c (bilden ovan) som får möjlighet att
prova på att spela cello och fiol tillsammans med
sina klasslärare. Vi har redan spelat flera låtar som
t ex Busshållplatsen, Celsablues och Tänk om jag
hade en liten apa. I slutet av terminen kommer vi
att göra två konserter, dels för klasser på skolan
och dels för föräldrar och syskon.
Den återstående tvåan på Prästavångsskolan, 2b,
kommer att ha blåsklass till våren.
/Eva

Ny gitarrlärare

§
"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
Jag heter Johanna Karlsson och är 17 år. Jag började spela saxofon på
musikskolan när jag var 6
år, och ett tag senare började jag sjunga i barnkören. Sedan dess har jag
fortsatt med musiken som
mitt allra största intresse,
och numera tar jag sånglektioner och saxofonlektioner på musikskolan, och så spelar jag gitarr
och piano på C4-gymnasiet där jag går i skolan. På
fritiden har jag en Youtubekanal där jag lägger upp
både covers och egna låtar, och genom min
Youtubekanal fick jag en spelning i Köpenhamn
för ett litet tag sen. I framtiden hoppas jag på ännu
fler spelningar, det är verkligen kul att spela för
publik.
/Johanna

Freddie gick i pension i
och med vårterminens
slut och hans efterträdare
berättar här lite om sig
själv:
Jag heter Magnus Kautto
och har nu i höst börjat
jobba som gitarrlärare på
musikskolan i Östra Göinge. I sommar har jag
flyttat till Åhus från Jämtland och jag bor nu där
med min sambo och hennes två barn. Jag har jobbat
heltid som gitarrlärare sen -99, och dom senaste
sjutton åren har jag varit på Åre Kulturskola. Mina
intressen vid sidan om musiken är trav och golf.
/Magnus
Musikriket, forts från sid 1
Första konserten nu i höst gavs 6 sept och då var
det Victoria Tolstoy och Krister Jonsson som gav
en fantastisk jazzkonsert i Sibbhults Folkets Hus.
Höstens andra konsert går av stapeln 15 nov, då
den dansksvenska musikgruppen Basco besöker
oss. De spelar folkmusikinspirerad musik från bl a
Skandinavien, Irland och USA. Det blir workshop
för musikskolans elever kl 17.00 och konsert kl
19.00.
Alla under 19
år går in gratis
på konserten,
övriga betalar
60 kr.
/Eva

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 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 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.
/Eva & Sverker

Blåsorkestersamarbete
Just nu planeras och övas det för ett blåsorkestersamarbete mellan Östra Göinge, Bromölla och Kristianstads kommunala musikskolor. Det är elever från vår äldre blåsensemble samt några till som
ska ut på turné i vår.
Mellan 4-8/2 kommer vi att göra konserter och repetera i Bromölla, Kristianstad och Broby. Söndag 4/2 i
Bromölla, tisdag 6/2 i Kristianstad samt torsdag 8/2 i
Broby. Exakta tider återkommer vi med.
Vi övar på varsitt håll och slår sen ihop det till en
stor välljudande orkester. Detta har vi gjort flera
gånger och det brukar vara mycket uppskattat. Eventuellt tillkommer också elever från Osby musikskola.
/Patrik

Höstlov—Kulturlov

Som ett försök genomför vi i samarbete med musikskolorna i Kristianstad, Osby och Bromölla, kurser
för våra elever under höstlovet. Kurserna är kostnadsfria. I Kristianstad erbjuds två kurser för högstadie- och gymnasieelever, en orkesterkurs och en
körkurs. Pianisterna, även yngre, erbjuds "rundgång"
i Bromölla (buss skjutsar från Osby/Ö Göinge). I
Broby har vi en stråkdag för mellanstadieelever och i
Osby blir det en gitarrkurs. Berörda elever har fått
information.
Även om det är för tidigt att utvärdera, kan vi redan
nu konstatera att många elever är bortresta eller har
andra förhinder. Regionalt samarbetet är bra men
höstlovet är nog inte rätt tidpunkt.
/Sverker

Återkoppling kvalitetsenkät våren 2017
RUM står för
Riksförbundet
Unga Musikanter.
RUM är en rikstäckande organisation som bl.a.
ger bidrag till
Det hör till god ton att återkoppla till de som svamusikläger.
rat på en enkät. "God ton" är viktigt så här är
resultatet från enkäten våren 2017, svar på frågan: ”Hur bra är musikskolan i Östra Göinge?”.
Skickades via SMS till elever i årskurserna 3, 5
och 7. För detaljerad info och samtliga fritextkommentarer, se musikskolans kvalitetsrapport
för läsåret 2016/2017 via länk:
www.ostragoinge.se/utbildning/musikskola/
kvalitetsberattelser/
/Sverker

Cirkus på Västerskolan

Musikskolan genomför årligen temaprojekt i
samarbete med grundskolorna. Alla skolbarn får
på detta sätt del av musikskolans verksamhet och
de som deltar i verksamheten får ett bra tillfälle
att spela och sjunga i en tillfällig skolorkester. På
bilden ser vi dåvarande klass 3b från Cirkusprojektet på Västerskolan våren -17.
Under hösten genomförs projekt på Mölleskolan
och Västerskolan med tema fred och vänskap.
/Sverker
ÖGUM sponsrar biljetter, forts från sid 1
Chess är en musikal av Björn Ulvaeus och Benny
Andersson och handlar om en schackturnering
mellan USA och Ryssland. Diverse förvecklingar
uppstår och givetvis innehåller Chess även en
kärlekshistoria med ett lyckligt slut.
Musikalen hade premiär i London 1986 där den
sedan spelades 1 130 gånger under tre år!
Föreningen ÖGUM har bokat 20 biljetter (parkett
och balkong) till föreställningen lördag 18/11, kl
15.00.
Biljetter beställs genom att maila till Eva Persson: eva.persson@ostragoinge.se
Ange åldersfördelning vid beställningen samt
vem som är musikskoleelev.
/ÖGUM genom Eva & Sverker

Tipsa de du
känner om
musikskolans
gratis prova-påverksamhet
måndag och
tisdag under
höstlovet!

ÖGUM sponsrar
första terminens
instrumenthyra
för vissa
instrument.

Sida 4
Kalendarium hösten 2017
Onsd 4/10, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikcafé, musikskolans elever spelar och sjunger. Servering

Tisd 24/10, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

FN-café, musikskolans elever spelar och sjunger musik med fredsanknytning. Servering

Månd 30/10, kl 10.00-12.00, 13.00-15.00 Gratis prova-på-verksamhet, se sid 1
Kulturhuset Vita skolan, Broby
Tisd 31/10, kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00 Gratis prova-på-verksamhet, se sid 1
Kulturhuset Vita skolan, Broby
Onsd 8/11, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Konsert med Ö Göinge/Osby kammarorkester

Tisd 14/11, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Konsert med musikskolans blåsensemble

Onsd 15/11, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikriket: den svensk-danska gruppen Basco ger en folkmusikinspirerad konsert med musik bl a
från Skandinavien, Irland och USA. Workshop kl 17.00, se sid 1

Torsd 16/11, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Nybörjarkonsert, hösten nybörjare ger sin första konsert

Sönd 3/12, kl 14.00-17.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Adventsstafett, musikskolans elever sjunger och spelar, biblioteket har öppet, det blir julpyssel,
tipsrad mm. Röda korset står för serveringen

Tisd 13/12, kl 19.00
Broby kyrka

Luciakonsert, musikskolans körer inbjuder till en stämningsfull Luciakonsert

Musikskolans personal läsåret 2017 - 2018
Nederst från vänster: Mirjam Lüddeckens, Lars Carlsson, Eva Persson,
Sofia Paulsdotter Henriksson, Nellie Waite, Sverker Eriksson.
Överst från vänster: Mikael Lüddeckens Persson, Patrik Vannerberg och
Magnus Kautto.
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
sverker.eriksson@ostragoinge.se
Magnus Beijer
slagverk
nutte.beijer@telia.com
Lars Carlsson
träblås, gitarr
lars.carlsson@ostragoinge.se
Magnus Kautto
gitarr, elgitarr, elbas, ensemble magnus.kautto@ostragoinge.se
Sofia Paulsdotter Henriksson fiol
sofia.paulsdotter.henriksson@ostragoinge.se
Mikael Lüddeckens Persson gitarr, piano, kontrabas mikael.luddeckens-persson@ostragoinge.se
Mirjam Lüddeckens kör, gitarr, piano
mirjam.luddeckens@ostragoinge.se
Eva Persson
piano, cello, blockfl, fiol, gitarr eva.persson@ostragoinge.se
Nellie Waite
sång, kör, piano
nellie.waite@ostragoinge.se
Patrik Vannerberg
bleckblås, slagverk, gitarr
patrik.vannerberg@ostragoinge.se

044-775 61 32 (går till mobiltelefon)
0706-06 92 77
0721-55 05 53
0703-27 24 92
0739-67 77 68
0727-19 37 32
0734-11 70 51
044-417 88, 0705-87 70 98
0736-34 24 31
0708-19 41 29

Postadress: Musikskolan, Skolgatan 1, 289 41 BROBY
Web: 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

