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Inställd undervisning vt 2018
All undervisning på musikskolan är inställd mån-tors 1922 mars, p.g.a. att musiklärarna då genomför sin årliga
instrumentdemonstrationsturné på skolorna med skolkonserter på dagarna och instrumentprovningar på kvällarna
(fred 23 mars är det undervisning som vanligt).
I övrigt följer musikskolan grundskolans läsår med lov,
studiedagar o.s.v.

Musikriket

Torsdag 15 februari ger Ö Göinge kommun i samarbete med
Hässleloms Kulturskola, Osby Musikskola och Hässleholms
konsertförening en konsert med lokal symfoniorkester under
ledning av dirigenten, pianisten och komikern! Magnus Mårtensson. Yngre elever från musikskolan medverkar som förband och spelar också ett stycke tillsammans med den stora
orkestern. Programmet kallas ”Vintergröna toner”. Missa inte
denna spektakulära konsert!
forts sid 3

-på-orkester
Gratis prova

I höstas var den dansksvenska gruppen Basco på besök och
hade en workshop då vi arbetade med en dansk melodi som
vi sedan fick framföra på konserten. Nu har vi precis fått
vara med om en ny rolig workshop, denna gång med den
danska gruppen Phønix, då vi sjöng och spelade den medeltida sången Jag såg en ulv, en räv, en hare. Även denna låt
fick vi framföra på konserten. På bilden ovan syns nästan
alla workshopdeltagare.
forts sid 2

Jane Austen-afton

Med stöd av Statens Kulturråd erbjuder musikskolan gratis
prova-på-orkester under vårterminen 2018. Verksamheten
leds av multi-instrumentalisten Roger Sundh, bild ovan.
Alla studerande från 10 år boende i Östra Göinge är välkomna att delta. Föräldrar är välkomna att följa med. Inga
förkunskaper krävs. Ingen anmälan krävs. Instrument finns på
plats. Onsdagar 18.00 - 20.00 med start 31 januari, Kulturhuset Broby. Kontakta musikskolan om ytterligare information önskas. Se även musikskolans web.
/Sverker

Precis som Selma Lagerlöf (tidigare) i Sverige, pryder författaren Jane Austen en sedel i sitt hemland England. Jane
Austen dog för 201 år sedan (vi missar jubileet med 1 år)
men är ständigt aktuell med sina böcker som filmatiserats
flera gånger.
forts sid 2

Höstterminen i bilder, Därför går jag på musikskolan, Illecebra 30 år
RUM, Stråklägerdag, Orkesterprojekt, Julklapp till ÖGUM, Gospelworkshop
Kalendarium för våren, telefonnummer, e-post

sid 2
sid 3
sid 4

Höstterminen i bilder

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

Under höstterminen har vi haft musikcaféer,
stråkklass, adventsstafett, Luciakonsert 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:

Meddela alltid
ändrat mobilnummer.

Jane Austen-afton, forts från sid 1
Torsd 12 april kommer
Jane Austen att uppmärksammas i Broby,
då elever från Ö. Göinge och Osby musikskolor framför musik
som förekommer i filmer och TV-serier, samt
även musik som Jane
Austen själv spelade.
Jane Austens piano
Unna och Tina från
biblioteket kommer att berätta om Jane Austens liv
och författarskap.
En liten utställning med filmer och böcker kommer
också att visas. Det blir även servering med engelskt tema.
/Eva

Därför går jag på musikskolan

Illecebra 30 år!

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

Damkören Illecebra firar 30 år som kör! Kom till
vår jubileumskonsert 28/5, kl 19.00 och sjung med
i allsångerna och lyssna på nedslag i deras musikaliska historia - allt från Taube till pop, folkvisa
och musikal och lite däremellan! Fikaservering,
fritt inträde.
Kulturhuset Vita skolan (ev utomhus vid vackert
väder)
/Nellie
Musikriket, forts från sid 1
Nästa konsert inom Musikriketserien blir 26/4 då
Minnie Marks, en ung singer-songwriter från Australien, ger en konsert i Sibbhults Folkets hus.
Till hösten blir det två Musikriketkonserter till;
12/9 då ”Lisas” (Lisa Rydberg, fiol och Lisa
Långbacka, ackordeon) gästar oss, och 18/11 då vi
får lyssna till Fröken Elvis, ett band som spelar
och sjunger Elvis Presleys låtar. Alla konserter
föregås av en workshop. Information till berörda
elever kommer efter hand.
/Eva

Jag heter Amanda Andersson och är 18 år gammal.
Jag studerar tredje året på Christian IV gymnasium
i Kristianstad, med inriktning musik.
Jag började på musikskolan i Broby när jag var 7 år
gammal. Jag var helt inställd på att börja spela klarinett, men när jag kom dit prövade jag också på att
spela fiol och har sedan dess varit helt fast för fiolen. Nu har jag spelat fiol i 11 år och tycker fortfarande att det är lika roligt.
Musikskolan betydde mycket för mig när jag skulle
välja gymnasium och jag inspirerades till att välja
ett gymnasium med estetisk inriktning. Jag valde
C4 gymnasiet som är en blandning mellan musikskola och vanlig skola och det tycker jag känns
jättebra.
Utöver fiol spelar jag även piano på musikskolan i
Broby och har sång och harpa på C4. Jag har även
fått hjälp med att läsa musikteori på musikskolan
vilket har hjälpt mig jättemycket med mina studier
på C4. Det var tack vare det som jag kunde börja
på musikgymnasiet.
Musiken är viktig för mig. Det är ett stort intresse
att bara kunna sätta sig
ned en stund för att
spela. Jag spelar gärna
klassiska stycken men
är även intresserad av
mer modern musik
som spelas på radion.
I framtiden vill jag
gärna arbeta med musik, kanske som musikproducent eller låtskrivare. Musikskolan
har hjälpt mig att
komma dit jag är idag,
och det är jag glad för.
/Amanda

RUM i Östra Göinge

Stråklägerdag

I RUM-föreningens (ÖGUM) styrelse ingår Sverker
Eriksson (ordf), Eva Persson (kassör, sekreterare och
RUM:s kontaktperson). Övriga ledamöter är Anneli
Hedin, Malin Hussein, Susanne Svendsrud, Brita
Lindhe, André Pamp, Anna Moberg och Sofi Aurell
Nordlund
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.
/Eva & Sverker

Lörd. 5 maj samlas de yngre stråkarna för en
lägerdag tillsammans med stråkeleverna i Osby
musikskola. I år kommer lägerdagen att vara i
Broby.
Vi delar upp deltagarna i olika grupper så att det
ska bli lagom svårt för alla. Vi spelar, fikar, äter
pizza mm, och avslutar sedan dagen med en
konsert kl 16.00.
Anmälningsblankett kommer att delas ut när det
börjar närma sig.
På bilden nedan syns några av förra årets deltagare.
/Eva

RUM står för
Riksförbundet
Unga Musikanter.
RUM är en rikstäckande organisation som bl.a.
ger bidrag till
musikläger.

ÖGUM bjuder på gospel-workshop
Julklapp till ÖGUM

Månd. 12 mars, kl 18.30-20.00 inbjuds alla sångintresserade till Kulturhuset Vita skolan för att vara
med på en workshop med gospellinjen på Glimåkra
folkhögskola. Under ledning av kören och deras
kompgrupp kommer deltagarna att få lära sig några
gospellåtar samt lite om gospelns historia.
Workshopen är öppen för alla fro m åk 6 och uppåt.
Meddela din lärare om du vill vara med!
/Eva

Orkesterprojekt
Nu i februari har blåsensemblen haft ett orkestersamarbete med Kristianstad och Bromöllas musikskolor.
Start i Bromölla den 4/2 med rep samt konsert på
Humlescenen, 6/2 i Kristianstad och avslutning den
8/2 i Broby. Ca 60 st medverkande. Orkestersamarbeten är något som vi försöker ha med våra orkestrar
varje år och det brukar vara populärt och trivsamt.
Repertoaren denna gång har varit musik från Portugal, Brasilien, Deep Purple och Laleh.
/Patrik

Bidraget på 5.000 kr från Sparbanken Skåne var
verkligen en totalt oväntad julklapp. Men en trevlig sådan! Initiativet till detta bidrag kommer från
Sparbanken Skånes ägarstiftelser och kallas ”Vi
tillsammans”. Bankens egen personal får bl.a.
välja ut lokala verksamheter som de vill uppmärksamma
och
stödja. Att de uppskattar vår verksamhet är minst lika roligt som de 5.000
kronorna.
På bilden skymtar
kontorschef Karolina
Sjunnesson och undertecknad bakom
checken.
/Sverker
Komiker leder orkester, forts från sid 1
Biljetter till konserten kan köpas
på biblioteket i
Broby eller på
plats.
100 kr för vuxna, barn och ungdom upp till 19 år fri entré. Varje barn som är
med och spelar får varsin vuxen-fribiljett.
Orkestern spelar allt från en Haydn-symfoni till
en mikro-pianokonsert av dirigenten Magnus och
Hönsafötter. Det är inte ofta vi har möjlighet att
bjuda på en hel symfoniorkester så missa inte
denna chans!
/Sverker

ÖGUM sponsrar
första terminens
instrumenthyra
för vissa
instrument.

Kalendarium våren 2018
Torsd 15/2, kl 19.00
Broby församlingshem

”Vintergröna toner”, konsert med Ö Göinge/Osby kammarorkester och Hässleholms konsertförening.
Dirigent Magnus Mårtensson. Yngre stråkelever medverkar som ”förband”.

Onsd 7/3, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikcafé, musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.

Torsd 12/4, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Jane Austen-afton. Elever från musikskolorna i Ö Göinge och Osby sjunger och spelar musik från filmer
och TV-serier som bygger på Jane Austens böcker, samt framför även musik som Jane Austen själv
spelade. Tina Andersson och Unna Stenram berättar om Jane Austens liv och författarskap. Servering.

Lörd 14/4, kl 10.15
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Familjelördag med tema ”djur”. Musikskolans elever inleder med en allsångskonsert. Det blir också
ansiktsmålning, servering mm.

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

”Kör och komp”. Ungdomskören tillsammans med kompgrupp bjuder på en svängig popkonsert.

Tisd 24/4, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Pianoafton. Musikskolans pianoelever underhåller. Servering.

Torsd 26/4, kl 19.00
Folkets Hus, Sibbhult

Musikriket: konsert med Minne Marks, sång och gitarr, workshopelever medverkar. Servering.

Torsd 24/5, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikcafé, musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.

Månd 28/5, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Illecebra 30 år! Jubileumskonsert med det bästa ur 30 års repertoar. Servering.

Tisd 5/6, kl 19.00
Gryts kyrka

Musik i försommarkväll. Musikskolans elever sjunger och spelar.

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 och Roger Sundh 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
Roger Sundh
prova-på-orkester
roger.sundh@musiktronik.com
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
0707-75 40 09
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

