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   Hej!  
Här kommer Nissebladet för juni. 

 Födelsedagar 

 1/6   Isabella Blixman, Flöjt 
 7/6   Emma Decker, Saxofon  
 7/6   Sofia Nyström, Klarinett  
 19/6 Anton Kahl, Trumpet  
 20/6 Mollie Leek, Drill    
 

      Stort grattis till Er alla!! 
  

  Skolavslutningsveckan 
 Har vi många uppskattade framträdanden 
 och många har kalendrarna fullspäckade 
 denna vecka, men om alla ställer upp och är 
 med på så mycket spelningar man kan, 
 kommer vi även i år kunna genomföra dessa 
 så att alla skolelever och föräldrar längs 
 marschvägarna får ett fint minne av 
 examensdagen. 
  

 Reseinfo - Schweiz 
 Information & program för resan har  skickats ut 

 via Bokat. Läs noga!! 
  

 I samband med repetitionen inför ”Gästis-

 konserten” den 20 juni kommer vi att 

 genomföra ”bussval” (möjlighet att välja plats i 

 buss 1 eller 2). 
 

 Uniformen: Tänk på att inför sommarens 

 resa se över Din uniform, så att den är hel, ren 

 och passar!! 

  

 Drillen - info 
 Länk till spellista med aktuella 
 drillprogram. Se till att träna till 
 Gästiskonserten och Brodagen så att allt 

 sitter! Drill&Dans vt 2017: 
 www.youtube.com/playlist?list=PLKoknkJkM-

 fGUfIFk81JxA1t1iOkz52SF 
 

 21 juni samlas drillen kl 18 i Gästisparken 
 för att gemensamt göra uppställningar 
 innan konsertstart. Kom i tid! På brodagen 

 är det kort om tid innan start så var i god 
 tid även då så vi hinner förbereda oss. Tack 
 för nationaldagen!  

 //Lillemor 
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Orkestern – info 
Tack och bra jobbat på 
nationaldagsspelningarna! 

//Andreas 

 

Kom och lyssna !  
Vi hälsar alla föräldrar och anhöriga välkomna till vår 

generalrepetition söndagen den 2 juli. Då kan ni 

lyssna till när vi framför våra båda tävlingstycken på 

Kulturscenen. Ingång från Kulturskolan. Ni är 

givetvis välkomna under hela förmiddagen för att 

följa repetitionsarbetet men själva ”framträdandet” 

blir c:a klockan 12.  
 

Kom också gärna som ”publik” till vårt marsch-

generalrepetition på Industrigatan fredagen den 30 

juni mellan 18-20! 

 
Efter resan tar vi ett 
välförtjänt sommaruppehåll 
och startar hösten med att 
medverka på musikfestivalen i 

Boxholm. Inför detta har vi en repetition med 
orkestern fredagen den 25 augusti och sedan 
lördagen den 26 augusti framträder vi i Boxholm. 
 

Den 9- 10 september  är det Upptaktsdagar för drill 
och orkester ( och även våra nya orkesterkompisar). 
 

Information om dessa dagar kommer att skickas 
ut via Bokat under juli. Reservera redan Nu två 
”heldagar”, vi kommer att hålla till på 
Kulturscenen/Kulturskolan och Lagmanshallen (alt. 
Vasaskolan). 
 

Orkestern startar ordinarie ”fredagsrepetitioner” den 
25 augusti. Våra nya orkesterkompisar från 

”Mjölbyblåsarna”  kommer fredagen efter, d v s 1 

september. 
 

 
 

Ledartelefon: 076-835 35 77 * 

OBS! Nytt mobilnummer 

  Andreas: 072-241 88 11   

                Lillemor:  072-203 20 54 

  Sofie: 073-983 96 51 
 

*) Här nås ansvarig ledare vid framträdanden & resor 
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 JUNI   
 Torsdag  15  juni  14:40 ->  
 9:ornas Karneval, Mjölby 

 Samling 14:40 Dackeskolan. Slut c:a 16:00 vid 

 Lagmansskolan. Därefter mellanmål i 

 föreningslokalen. Fortsätter med 

 skolavslutning för Blåklintsskolan, se nedan 
  

 Torsdag  15  juni   16:50 och 19:00   

 Skolavslutningar, Blåklintskolan 

 Buss från Lagmansskolan till Blåklintskolan 

 16:40. Samling 16:50 vid Blåklintsskolan. 

 Marsch till Kyrkan. Återigen samling vid 

 Blåklintskolan 18:20 för ny marsch till Kyrkan. 

 Slut c:a 19:00. 
  

 Fredag  16  juni   07:40 – 09:30    

 Skolavslutning, Vasaskolan  &  

 Egebyskolan. Samling 07:40 Vasaskolan. 

 Avmarsch 08:00 till Mjölby Kyrka. Där efter buss 

 till Egebyskolan. Avmarsch från Egebyskolan 

 09:00 till Hembygdsgården, slut c:a 09:30. 
 

 Fredag  16  juni   11:30 -12:45  
 Studentfirande, Kungshöga/Dackeskolan 

 Samling Stora Torget Mjölby 11:30. Marsch till 

 Kungshögaskolan, slut  där c:a 12:45. Ingen 

 repetition för orkestern på kvällen 

 

 Tisdag 20 juni  16:45-19:00  

 Genrep för orkestern inför Gästiskonsert, 

 Kulturscenen. Samling 16:45, repetition med 

 Nassim Al Fakir börjar 17:00, slut c:a 19:00. 
 

 Onsdag 21 juni  16:45 - 20:00  

 Sommarmusik i Gästisparken.  
 Orkester samling 16:45, ljudprov 17:00. 
 Drillgrupp 1+2+3 samling 18:00. Konsert 18:30 
 slut c:a 20:00. 
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Fredag  30 juni  16.40- 17.45  

Brodagen, Mjölby samling 16:45 vid Stora Torget och 

slut vi Kanikeplan (marsch och kartongkonsert). 

Avmarsch 17.00 
 

Fredag  30 juni  18:00 – 20:00 

Extra marschövning för orkestern, Inför tävlingen i 

Zürich. Samling vid MSE på Industrigtan i uniform. Slut 

c:a 20:00. Obligatorisk närvaro för de som ska med på 

resan.  
 

JULI 

Söndag  2 juli  09:00 – 13:00 

Extra orkesterrep. inför tävlingen i Zürich, 

Kulturscenen. Obligatorisk närvaro för de som ska 

med på resan. 
 

Tisdag 4 juli – Torsdag 13 juli 

Resa till Zürich & medverkan vid WJMF. 
 

AUGUSTI 

Fredag 25 aug 

Första rep för orkestern efter sommaruppehållet. 
 

Lördag 26 aug 

Boxholms blåsmusikfestival 

SEPTEMBER 

Lördag & Söndag 9-10 september 

Upptaktshelg. Ingen fredagsrepetition för orkestern  

den 8 sep. 
 

Fredag 15  sep – Söndag 17 sep 

Svensk blåsmusikfestival, Linköping 
 

 

 

 

 

Kommande verksamhet     (Utöver ordinarie övningar/repetitioner) 

På vår hemsida www.mumk.nu under fliken 

”medlemsinfo/aktiviteter” hittar Du aktuell och uppdaterad 

information om framträdanden och aktiviteter. 

Inga fredagsrep för orkestern: 
 

16/6 och 23/6 
 

 

Du som har planerat för att följa med 
fritidsgården till Liseberg den 16 juni 

kommer att hinna med både 
studentspelningen och detta, då buss 

kommer att vänta på Er! 


