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Lennart Hellsing 100 år

Ovanstående trumpetelever var med på förra höstens mellanstadieprojekt med Beatleslåtar som gjordes på Snapphaneskolan i Knislinge. Vårt nya mellanstadieprojekt på Prästavångsskolan i Broby har Europatema. Det är de sex klasserna i åk 4
och 5 som fått två låtar var från olika europeiska länder att
öva in och musikskolans elever på skolan bildar orkester.
Sångerna har brett spektrum, från Das Model av den tyska
synthpopgruppen Kraftwerk till enklare folkvisor från bl a
Ryssland och Ukraina.
Projektet är redan i full gång och kommer att framföras på
skolan under vecka 43.
/Eva

Den kända barnboksförfattaren Len-nart Hellsing skulle
fyllt 100 år i år, och det vill vi på musikskolan och biblioteket uppmärksamma.
Den 16/10 gör vi ett gemensamt program som vi kallar ”Herr Gurka, Krakel Spektakel, och alla de andra” där
ett flertal av de tonsatta ramsorna
kommer att framföras av två körer och
instrumentalelever.
Tina och Ingrid från biblioteket kommer att
berätta om Lennart Hellsings spännande liv,
det blir servering, tipsrad med fina priser, filmvisning i pausen och det är möjligt att Herr
Gurka kommer på besök!
/Eva

ÖGUM sponsrar

I höst sätter Underhållningspatrullen upp musikalen Guys
and Dolls på Kristianstad teater. ÖGUM har beställt 18 biljetter till föreställningen lörd 16/11 kl 15:00.
Musikalen hade premiär på Broadway 1950 och sattes upp i
Sverige, på Oscarsteatern i Stockholm, för första gången
1953. Det är en av de mest spelade musikalerna och den
återkommer ständigt på Broadway och i London. Nu sätts
den för första gången upp i Kristianstad.
Musikalen handlar om frälsningssoldaten Sarah som förälskar sig i storspelaren Sky. Diverse förvecklingar följer paret
genom musikalen men till sist blir det ett lyckligt slut.
Forts sid 3

Musikriket
Osäkerhet kring skoltidsundervisning fr.o.m. nästa läsår.
Sedan 1950-talet har det varit tradition i många kommuner att
elever i grundskolan kunnat gå ifrån ordinarie undervisning i
20 minuter per vecka för att delta i musikskolans verksamhet.
Syftet har varit att ge alla barn samma chans att delta. Även
de som åker skolskjuts. I och med grundskoleförordningen
från 1994 och den s.k. garanterade undervisningstiden, blev
möjligheten att spela under skoltid ifrågasatt. De flesta
mindre kommunerna behöll dock modellen. Skolverket och
Skolinspektionen har varit "svävande" i huruvida lösningen
är förenlig med skollagen. Man har låtit det vara, tills nu. Den
17 juni i år fattade Skolinspektionen följande beslut efter en
inspektion i Gislaved:
Forts sid 2

Musica Vitae och Louise
Hoffsten gav en konsert
10/9 i Musikriketserien.
Som vanligt föregicks
konserten av en workshop och denna gång var
det stråkarna som fick ta
del av den. Mårten Sundén, violinist i Musica
Vitae ledde den med
säker hand trots lite kaos och mycket kort övningstid. Vi
övade på Brudmarsch från Skatelöv och Sommaren av Vivaldi, och båda styckena spelade vi sedan upp tillsammans
med orkestern på konserten i en fullsatt Glimåkra kyrka.
Forts sid 2

Vårterminen i bilder, Därför går jag på musikskolan, Bockarna Bruse , Stråkklass
RUM, Pianorundgång, Ny& ansikte, Stråkar i miniatyråoanokonsert, Luciakonsert
Kalendarium för hösten, telefonnummer, e-post
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Sida 2
Vårterminen i bilder

Rekordmånga ansökningar

Under vårterminen genomförde vi ett flertal
musikcaféer och konserter. Nedan finns ett
bildcollage från några av dessa tillfällen.

Musikskolan har fört statistik sedan 2007 över antal
ansökningar som kommer in under vår och sommar
varje år, den period då musikskolan marknadsför
verksamheten som mest inför kommande läsår. I år
slog vi rekordet med 92 ansökningar. Även 2018
var ett bra år med 85 ansökningar. Varje vår, vanligen två veckor innan påsk, gör musikskolan en
skolturné med efterföljande
instrumentprovningar i Hanaskog, Knislinge, Sibbhult,
Glimåkra och Broby. Vid vårens turné framfördes minimusikalen "Bockarna Bruse och
Trollet". En enkel videodokumentation nås via QR-koden.
/Sverker

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

Därför går jag på musikskolan
Jag heter Melanie och går sista året på C4-gymnasiet i Kristianstad där jag spelar fiol och nyligen
börjat med kontrabas.
Jag har spelat på musikskolan sedan jag var sju år
gammal. Jag började med att spela fiol och efter
några år började jag spela piano. Genom åren har
jag även lagt till sång och altfiol. På fritiden gillar
jag att spela på mina instrument, men jag lyssnar
mycket på musik också. Jag tycker mycket om
folkmusik och har varit på många olika spelmansstämmor och folkmusikläger.
Musikskolan har låtit mig
utveckla min musikalitet
sedan en ung ålder och
det kommer jag ta med
"Den enskildes mig i framtiden då jag vill
personliga,
fortsätta utveckla mig
ekonomiska och inom musiken.
/Melanie
kulturella välfärd

§

skall vara
grundläggande
mål för den
oﬀentliga
verksamheten."
ur
regeringsformen,
§2, statsskickets
grunder

Stråkklasser
I år är det klass 2a och 2d på Prästavångsskolan i
Broby som har stråkklass, dvs hela klassen kommer till Kulturhuset Vita skolan varje tisdag för att
spela fiol och cello. Vi spelar hela hösten och i
slutet av terminen blir det en konsert för föräldrar
och syskon!
/Eva

Forts från sid 1
Nästa konsert i serien blir tisd 19/11 då den
svenska folkmusikgruppen Väsen kommer till
Broby. Gruppen bildades för 30 år sedan och har
sedan bildandet uppträtt runt om i Sverige och utomlands. Närmast kommer de från USA där de
genomfört en turné under september. De spelar i
huvudsak på viola (fem-strängad!), nyckelharpa
och gitarr. På workshopen som föregår konserten
kommer yngre blåsare att delta.
Konserten börjar
kl 19.00. Biljetterna kostar 100
kr för vuxna och
det är fri entré
för barn och
ungdomar upp
till 18 år.
/Eva
Forts från sid 1, Vid vite av 500.000 kronor
"Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap.
10 och 27 §§ skollagen (2010:800) Gislaveds kommun att vid vite av 500 000 kronor senast den 18
oktober 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister."
Skolinspektionen menar att rektors rätt att ge ledighet inte omfattar återkommande och strukturerad ledighet. Det hjälper inte att Gislaved erbjuder
alla elever något utökad tid så att den garanterade
undervisningstiden är uppfylld även då elev deltar
i musikskolans verksamhet. Rektor får ändå inte
bevilja ledighet av denna typ. Man stödjer tolkningen på förarbetena till skollagen. Så Ja till Thailand men Nej till piano.
Precis när vi i Östra Göinge har börjat planera för
en omläggning av verksamheten fr.o.m. nästa
läsår, ger sig regeringen via utbildningsminister
Anna Ekström in i leken. Ur regeringens svar
(U2019/03050/S) på frågor från Per Lodenius (c):
”Självklart ska kulturskolans undervisning kunna
ske inom ramen för elevernas skoldag eller i nära
anslutning till den.”
En förutsättning är att elevens rätt till den garanterade undervisningstiden respekteras. Sista ordet är
inte sagt i denna fråga. Fortsättning följer i vårens
musikskoletidning.
/Sverker

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, Susanne Svendsrud, Brita Lindhe, André
Pamp, Frida Olsson, 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.
/Eva o Sverker

Efter två lyckade pianorundgångar fortsätter vi nu med
en till! Denna
gången är det
vi i Östra Göinge och Osby
som står som
arrangörer, och själva lägerdagen kommer att
äga rum i Osby, lörd 29/2-20.
Bilden är tagen vid förra årets avslutningskonsert då ca 40 elever deltog!
Pianister på alla nivåer är välkomna till denna
trevliga form av lägerdag där man går runt till
olika stationer och spelar, har teori, rytmik mm.
Anmälningsblanketter delas ut efter jullovet.
/Eva

Ny& sä& a& bli RUM-medlem
Det är fortfarande gratis att vara medlem i vår lokalförening ÖGUM 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

Ny& ansikte på musikskolan
Hej på er!
Ingela Bryhagen heter jag och är vikarie för Nellie
Waite detta läsår. Jag kommer undervisa i sång, piano och kör på musikskolan i Östra Göinge.
De senaste 10 åren har jag bott i Malmö där jag bl.a.
har studerat på Musikhögskolan. Efter att ha jobbat i
Malmö några år började jag dock längta tillbaka till
norra Skåne där jag är uppvuxen. Så när detta vikariat dök upp var jag inte sen med att söka och sen
gick flyttlasset. Nu bor jag i Hässleholms kommun
och trivs väldigt bra.
Det känns kul att få börja jobba på en musikskola
eftersom det var där jag själv började min musikaliska resa en gång i tiden. Då var
det klarinett som gällde och jag
spelade i många år, i olika genrers
och konstellationer tills mitt intresse för sång och piano tog över.
Nu tycker jag det är det roligaste
som finns och jag ser fram emot
våra lektioner tillsammans.
/Ingela
Forts från sid 1, ÖGUM sponsrar
Som vanligt sponsras ÖGUM-medlemmar (ungdomar) med en bra rabatt, och biljetten kostar då endast
100 kr. Hur man blir medlem går att läsa ovan, under
rubriken ”Nytt sätt att bli RUM-medlem”. (Ni som
anmälde er under vårterminen är redan medlemmar).
Grupprabattpris för övriga: vuxna 346 kr, barn tom
15 år 235 kr, studerande över 15 år 285 kr.
Beställ biljetterna genom att maila till:
eva.persson@ostragoinge.se eller skicka ett sms till
070-587 70 98. Ange åldersfördelning.
/Eva

Stråkar i miniatyrpianokonsert
6 november i Osby deltar unga stråkar från Östra
Göinge, Osby och Hästveda i ett program med
"Komik och symfonisk djurmusik". Komikern,
dirigenten och musikern Magnus Mårtensson
leder en regional symfoniorkester bestående av
Östra Göinge/Osby Kammarorkester samt Hässleholms dito. De yngre stråkarna, bl.a. Leia på
bild nedan, deltar i två nummer; "Concerto
Ursus Arctos" (miniatyrpianokonsert byggd på
Björnlåten) och "Hönsafötter". Magnus har vi
lärt känna vid två konserter tidigare i Broby.
Han medverkade även som gästlärare vid en
stråkdag i vintras. Mer information i kalendariet på sidan
4. Missa absolut
inte denna konsert!
/Sverker

Luciakonsert

Fredag 13 december klockan 19.00 har musikskolan sin traditionella Luciakonsert i Broby
kyrka. Som vanligt deltar damkören Illecebra
och barnkörer från olika skolor. Men detta år har
musikskolan ingen ungdomskör så därför blir det
sånggrupper från mellanstadiet som bildar luciatåget tillsammans med barnkören. I år kommer
barn från Knislinge och Glimåkra att medverka.
Välkomna till en stämningsfull stund med sång
och musik.
/Mirjam

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.

Sida 4
Kalendarium hösten 2019
Onsd 16/10, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Lennart Hellsing 100 år. Ramsor och sånger framförs av musikskolans elever, personal
från biblioteket berättar om Hellsings liv och författarskap. Servering, Se sid 1

Ons 6/11, kl 18.30
Församlingshemmet, Osby

Komik och symfonisk djurmusik. Kammarorkestern tillsammans med Hässleholms
Kammarorkester under ledning av musikern och komikern Magnus Mårtensson.
Entré 150 kr. Gratis för barn och ungdomar upp till 18 år. Se sid 3

Torsd 7/11, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikcafé, musikskolans elever sjunger och spelar. Servering.

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

Höstens nybörjare ger sin första konsert

Tisd 19/11, kl 19.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Musikriket: folkmusikgruppen Väsen ger konsert.
Entré 100 kr, gratis för barn och ungdomar t o m 18 år. Se sid 1

Sönd 1 dec, kl 14.00-17.00
Kulturhuset Vita skolan, Broby

Adventsstafett. Musikskolans elever spelar och sjunger hela eftermiddagen, biblioteket
är öppet, det blir pyssel, tipsrunda, servering mm

Fred 13/12, kl 19.00
Broby kyrka

Luciakonsert. Musikskolans körer ger en stämningsfull Luciakonsert. Se sid 3

Musikskolans personal
läsåret 2019 - 2020
Från vänster:
Lars Carlsson, Eva Persson, Mikael Lüddeckens
Persson, Magnus Kautto, Roger Sundh, Sofia Avila
Henriksson, Sverker Eriksson, Mirjam Lüddeckens,
Patrik Vannerberg och Ingela Bryhagen
Saknas på bild:
Magnus Beijer, Nellie Waite (föräldraledig)

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

044-775 61 32
044-775 61 38
044-775 61 63 (ej telefonsvarare)

Magnus Beijer
slagverk
nutte.beijer@telia.com
Ingela Bryhagen
sång, kör, piano
ingela.bryhagen@ostragoinge.se
Lars Carlsson
träblås, gitarr
lars.carlsson@ostragoinge.se
Sverker Eriksson
musikledare, orkester, fiol
sverker.eriksson@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 Avila Henriksson fiol, altfiol
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

0706-06 92 77
0768-37 95 56
0721-55 05 53
044-775 61 32 (går till mobiltelefon)
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 vt 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

