Informaon från musikskolan
Vårterminen 2019, nr. 49

Inställda lekoner vt-19
Vecka 13, 25-29/3, har musikskolan sin årliga instrumentdemonstrationsvecka med skolkonserter dagtid och instrumentprovningar kvällstid.

Under många år har Östra Göinge musikskola tillsammans
med Osby musikskola genomfört en stor konsert med kör,
orkester och solister med olika teman. Det har varit allt från
Beatles till Queen, Sting etc. Alltså artister som blivit
¨klassiska¨. Skam till sägandes har det varit i stort sett manliga artister och nu tyckte vi att det var dags att visa på de
¨klassiska¨ kvinnliga artister som påverkat populärmusiken.
Det finns ett stort antal naturligtvis och årets program är
kanske inte ens representativt om man frågar yngre människor. Vi har ändå valt ¨pionjärerna¨, stora kvinnliga sångare
och kompositörer som banat vägen för dagens kvinnliga
kompositörer. De vi valt är Joni Mitchel, Buffy Sainte Marie,
Carol King, Kate Bush samt dubbel uppsättning av Patti
Smith nämligen hennes namne Pattie Smyth, Eva Cassidy
och en enda svensk kompositör, Py Bäckman. De är alla
födda på 40-och 50-talet och är fortfarande aktiva, undantaget
Eva Cassidy som dog mycket ung i cancer. Gemensamt för
dessa kompsitörer är att de är starka kvinnor som som trots
att musikindustrin var så mansdominerad tog sig fram i sin
egen rätt. Mitchel, SainteMarie, Bush och Smith är också
bildkonstnärer, författare och politiska aktivister. Buffy
StMarie t.ex. gjorde sig känd då hon protesterade mot den
oljeledning genom indianreservatets begravningsplats som
Donald Trump ville bygga.
Forts sid 2

För nästan exakt 10 år sedan invigdes Kulturhuset Vita skolan med pompa och ståt och lörd 9 firas de 10 åren med ett
fullspäckat program. Patric Åberg jubileumstalar kl 11.00,
musikskolans elever underhåller både i hörsalen och i biblioteket, Daniel Björk kåserar, tidigare skolelever på Vita skolan
berättar om hur det var att ha sitt klassrum där nu sal 6 och 7
finns, Röda Korset serverar kaffe, Kammarorkestern spelar,
det finns pysselhörna, instrumentprovning och mycket mer.
Forts sid 3

All undervisning är inställd med undantag för:
Katarina, som under visar som vanligt tor sd 28/3,
Birgitte som har under visning tisd-onsd, 26-27/3, men
där undervisningen är inställd v 12, 19-20/3
I övrigt följer musikskolan grundskolans läsår, med samma
studiedagar och lov.

Musikriket

Sista konserten i Musikriketserien 2018 var en välbesökt
konsert med Fröken Elvis, en grupp som sjunger Elvis Presleys låtar på svenska. Konserten föregicks av en rolig
workshop där deltagarna spelade på ”trummor”, dvs uppoch nervända papperskorgar med rundstavar som trumpinnar, se bild ovan.
På första konserten för 2019 uppträder en syskontrio som
kallar sig Baskery. De spelar enligt sin hemsida” högoktanig
banjopunk med tight stämsång”. De är välkända även utomlands, har tillbringat några år i USA och har bl a varit förband till Robbie Williams. Konserten är den 12 februari, kl
19.00 i Folkets Hus i Sibbhult.
Nästa konsert under våren blir 9
april, då kommer Jessica Pilnäs
och Johan Norberg och ger en
konsert på Kulturhuset i Broby.
De framför ett program för sång
och gitarr.
Även denna konsert kommer att
erbjuda en workshop, troligtvis
för sångare.
/Eva

Vårterminen i bilder, Därför går jag på musikskolan, FN– och Beatles-projekt, Bockarna Bruse
RUM, Pianorundgång, Stråklägerdag, Nya ansikten, We will rock you
Kalendarium för hösten, telefonnummer, e-post

sid 2
sid 3
sid 4

Sida 2
Hös8erminen i bilder
Under höstterminen har musikskolan bl a genomfört nybörjarkonsert, adventsstafett, musikcaféer
mm. Nedan är ett bildcollage från några av dessa
tillfällen.

Musikskolan
SMS:ar för a8
snabbt nå ut
med informaon.
Meddela alld
ändrat mobilnummer.

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

Söndagen den 3/3 ska Östra Göinges , Hässleholms
och Bromöllas yngre blåsorkestrar ha en heldag
tillsammans i Bromölla med övning och konsert.
Konserten startar 15.00 på Humlescenen i Bromölla och innehåller en blandad repertoar och även
låtar av Lars Carlsson och Patrik Vannerberg.
Antalet deltagare blir mellan 50 - 60 stycken i åldern 8-12 år med väldigt många olika blåsinstrument, elbas och trummor. Det kommer att bli en
häftig konsert så mycket välkomna!
/Lars och Patrik

Därför går vi på musikskolan

Q-projeket forts från sid 1
Dessa kompositörer har mängder av hits och kända
låtar på sitt samvete, låtar som i många fall blivit
hits med andra artister. De representerar en låtskatt
som är hur lång som helst. Man skulle kunna
skriva en lång utläggning om var och en av dessa
starka och egensinniga kvinnor men det spar vi
till själva konserten som går av stapeln den 6
mars, kl 16.00 i Snapphanehallen i Knislinge.
/Freddie

§

Blåsorkesterdag

Skolprojekt
Musikskolan har gjort två
skolprojekt under hösten,
på FN-dagen på Prästavångsskolan i Broby (bild
se nedan) och i november, ett Beatlesprojekt i
åk 4-6 på Snapphaneskolan (bild ovan). Många musikskoleelever medverkade och allt blev mycket lyckat!
/Eva

Trollet och Bockarna Bruse
Vecka 13 turnerar musikskolan runt i grundskolorna och ger föreställningar dagtid. Kvällstid är
det instrumentprovningar (se sid 4). I år framförs
en nyskriven minimusikal av undertecknad, på
temat Bockarna Bruse. ”Vem spelar på min bro...”
En annorlunda tappning där trollet får viss upprättelse. Magnus Mårtensson, dirigent, solist och
komiker vid Kulturhusets 10-årsjubileum, kommer att medverka som pianist under denna turné.
/Sverker

Den här gången har frågan gått till de tre syskonen
Pamp, Nelly, Oskar och Agnes.
Nelly skr iver : J ag går andr a år et på C4 i Kr istianstad, estetisk linje med musikinriktning. Jag har
spelat cello i 9 år, piano i 3 år och sjungit i 1½ år.
När jag var 8 år ville jag börja spela ett instrument,
men visste inte vilket. Mamma tyckte cello var fint
och så valde jag det. Det var kul, så jag har fortsatt.
När jag gick på högstadiet började jag fundera på
att söka till C4 och ville ha ett andra instrument så
då valde jag piano. Inför framtiden har jag funderat
på att söka någon folkhögskola med stråkinriktning.
Det är roligt att få spela i många sammanhang, på
musikskolan i Broby, konserter i skolan, i olika
kyrkor och med Christianstad symfoniker. Jag
tycker det är det är roligt att musikskolan i Broby
alltid har erbjudit så många tillfällen att framträda.
Det blir mycket roligare att öva när man har något
att öva inför.
En stor del av min fritid går åt till att öva på mina
instrument, men när jag får tid över tycker jag om
att läsa och måla i akryl och akvarell.
Oskar som går i åk 8 på Göingeskolan skr iver :
Jag har spelar gitarr i 6 år och har precis börjat
spela piano också. När jag var 8 år var jag på musikskolans instrumentprovning och tyckte att gitarr
verkade kul. Jag har börjat med piano för det kan
vara bra att kunna om jag vill fortsätta med musik.
Jag vill utveckla mina musikkunskaper så att jag
kan jobba med musik i framtiden. Jag tycker det är
kul att få träffa så många engagerade musiklärare
och musiker som tycker om att spela med eleverna
och att lära ut .
Agnes går i åk 2 på Pr ästavångsskolan och skr iver: Jag har spelat piano i 1,5 år och cello i en termin. När jag gick i förskoleklass var jag på instrumentprovning och provade olika instrument. Jag
valde att börja spela piano. Hemma provade jag
min storasysters cello och tyckte att det verkade
roligt. Min pianolärare Eva lät mig prova en
mindre cello på några av mina pianolektioner och
då bestämde jag mig för att börja spela cello också.
Jag tycker det var roligt när jag fick vara med och
spela för hela skolan på FN-dagen. Det var också
roligt att vara med på
stråkläger.
På min fritid övar jag på
mina instrument, läser,
målar, ritar, leker med
kompisar mm.
/Nelly, Oskar, Agnes

Sida 3
RUM i Östra Göinge

Pianorundgång

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, Frida Olsson 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.
/Eva o Sverker

Förra hösten slog musikskolorna i Ö Göinge,
Osby, Kristianstad och Bromölla ihop sig och
arrangerade den för första pianorundgången.
Eftersom alla tyckte det var lyckat gör vi nu om
det, (2/3) och denna gången ska vi vara i Kristianstad.
Anmälningstiden har gått ut men om det är någon som vill vara med, men glömt anmäla sig,
kontakta Eva Persson, tel 070-587 70 98.
/Eva

Ny8 sä8 a8 bli RUM-medlem

Stråklägerdag

Det är fortfarande gratis att vara medlem i vår lokalförening ÖGOM men nu måste ni registrera er själva
(era barn). Vi kan inte fortsätta med tidigare rutin
där eleverna undertecknade en namnlista från RUM.
GDPR (Dataskyddsförordningen) tillåter inte att
musikskolan skickar elevuppgifter till RUM. Registrering görs nu enkelt med hjälp av QR-koden i
marginalen. Vår lokalförening ÖGUM är förvald.
Utöver namn, födelsedata och kontaktuppgifter, vill
RUM veta vilken verksamhet eleven deltar i (vilket
instrument, deltagande i kör etc.). Detta för att kunna
skicka riktad information om sommarkurser och
andra aktiviteter.
/Sverker

Nya ansikten på musikskolan
Musikskolans sång-, kör och pianopedagog, Nellie
Waite, kommer att vara föräldraledig fr.o.m. vecka 9
i vår och preliminärt även fortsatt föräldraledig under
hela nästa läsår 2019/2020.
Under vårterminen 2019 fördelas Nellies
elever, sånggrupper och körer på tre
olika lärare.
Ungdomskören och damkören Illecebra
på måndagskvällarna, kommer att ledas
av Ylva Isljung (bild till vänster) som
några av er säkert känner som musiklärare på Snapphaneskolan i Knislinge.
Nellies tisdags- och onsdagselever i Broby
får Birgitte ”Gitte” Sörensen (bild till höger) som lärare fr.o.m. vecka 13 (vikarie
vecka 9 -11 blir Eva Persson och Sverker
Eriksson, lektionerna är inställda v 12).
Gitte är pensionerad musiklärare från
Osby.
Nellies torsdagselever i Knislinge får Katarina Hallqvist (bild till vänster) som
lärare. Katarina vikarierar f.n. som kantor
i Glimåkra-Hjärsås församling.
Återkommer till hur det blir läsåret 19/20.
/Sverker
Kulturhuset 10 år, forts från sid 1
Biblioteket öppnar kl 10.00, kl 11.00 börjar programmen och dagen avslutas med att kammarorkestern med Magnus Mårtensson som dirigent ger konsert kl 15.00. Ett detaljerat program finns på kommunens hemsida och på affischer. Varmt välkomna
att fira denna dagen med oss!
/Eva

I år rivstartade vi vårterminen med en stråklägerdag för fiol-och celloeleverna i Ö Göinge, Osby
och Markaryd. För ovanlighetens skull hade vi
en gästlärare och dirigent, Magnus Mårtensson,
som hade hand om den äldre gruppen. Ingen av
eleverna var vana att spela med dirigent så det
blev en ny upplevelse. Totalt var det 28 elever
som spelade i två grupper, samt några medhjälpare i varje grupp. Dagen avslutades med en
välbesökt konsert.
/Eva

Registrera
medlemskap i vår
lokalförening
ÖGUM:

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

ÖGUM sponsrar
första terminens
instrumenthyra
för vissa
instrument.

We will rock you
I vår sätter Emil Sigfridsson upp musikalen We
will rock you, med musik av den engelska gruppen Queen. Många kända låtar finns med som
The show must go on, We will rock you, Bohemian Rhapsody m fl.
ÖGUM kommer inte att köpa in biljetter till
denna föreställning, men om du som RUMmedlem (registrera dig med hjälp av QR-koden i
marginalen ovan) vill gå på musikalen kan du få
rabatten ändå, men i efterhand. Lämna biljetten
till Eva Persson så får du pengar tillbaka och du
betalar precis som vanligt, 100 kr för biljetten.
We will rock you kan man se på Kristianstads
teater mellan 2/3-28/4, läs mer på hemsidan:
www.wewillrockyoukristianstad.se
/Eva

Sida 4
Kalendarium våren 2019
Lörd 9/2, kl 10.00-16.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Kulturhuset Vita skolan, 10 år, se sid 1

Tisd 12/2, kl 19.00
Folkets hus, Sibbhult

Musikriket: Baskery, sid 1
Entré 100 kr, barn och ungdom upp till 19 år fri entré

Onsd 13/3, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikcafé, musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.

V 13, instrumentdemonstrationer
med kvällsprovningar

Tisdag 26/3: Glimåkraskolan, kl 17.00-18.00, Mölleskolan, Sibbhult,kl 17.30-18.30
Onsdag 27/3: Kviingeskolan, Hanaskog, kl 17.00-18.00,
Västerskolan, Knislinge kl 18.30-19.30
Torsdag 28/3: Kulturhuset Vita skolan, Broby, kl 18.30-19.30

Lörd 6/4, kl 16.00
Snapphanehallen, Knislinge

Q-projektet, konsert med musik av kvinnliga låtskrivare framförs elever och lärare
från Ö Göinge och Osby musikskolor . Servering, Se sid 1

Tisd 9/4, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikriket: Jessica Pilnäs, sång, Johan Norberg, gitarr, se sid 1
Entré 100 kr, barn och ungdom upp till 19 år fri entré

Torsd 23/5, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikcafé, musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.

Tisd 4/6, kl 19.00
Gryts kyrka

Musik i försommarkväll. Musikskolans elever sjunger och spelar.

Musikskolans personal
läsåret 2018 - 2019
Från vänster:
Patrik Vannerberg, Sverker Eriksson, Mirjam Lüddeckens,
Eva Persson, Nellie Waite, Mikael Lüddeckens Persson,
Magnus Kautto, Lars Carlsson och Roger Sundh.
Saknas på bild:
Sofia Paulsdotter Henriksson och Magnus Beijer

Telefonnummer, e-post
Musikskolan
Arbetsrum (Eva Persson)
Arbetsrum

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
Katarina Hallqvist
vik piano, sång, kör
katarina.hallqvist@hotmail.se
Birgitte Sörensen
vik piano, sång, kör
biholms@hotmail.com
Ylva Isljung
vik kör
ylva.isljung@ostragoinge.se
Magnus Kautto
gitarr, elgitarr, elbas, ensemble magnus.kautto@ostragoinge.se
Mikael Lüddeckens Persson gitarr, piano, kontrabas mikael.luddeckens-persson@ostragoinge.se
Mirjam Lüddeckens kör, gitarr, piano
mirjam.luddeckens@ostragoinge.se
Sofia Paulsdotter Henriksson fiol
sofia.paulsdotter.henriksson@ostragoinge.se
Eva Persson
piano, cello, blockfl, fiol, gitarr eva.persson@ostragoinge.se
Roger Sundh
prova-på-verksamhet
roger.sundh@musiktronik.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
0732-06 44 95
0738-17 49 60
0709-61 98 71
0703-27 24 92
0727-19 37 32
0734-11 70 51
0739-67 77 68
044-417 88, 0705-87 70 98
0707-75 40 09
föräldraledig t o m ht –20
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, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

