Hej!

Nissebladet Januari 2018

Som ni kanske har läst så är det vi ungdomar
i styrelsen som skriver Nissebladet just nu,
och denna månad föll turen på mig. Jag
heter Julia Tiderman och ni som inte känner
mig känner kanske igen mig från
julkonserten där jag och Markus Borell var
konferencier. Det var superkul för en tjej
som mig som gillar att vara på scenen. Ja,
jag var nervös innan, men det är ingenting
negativt, jag uppmanar att alla som får
chansen att ta den! Det var jättekul, även
om man inte visste riktigt vad som kunde
hända! Här nedan följer månadens
Nisseblad
//Julia Tiderman

Födelsedagar
01/01 Elvira Kåhlin, Drill
03/01 Oskar Ljungblad, Trombon
08/01 Elias Gestrin, Tuba
11/01 Emilia Roos, Drill
14/01 Elin Johansson, Klarinett
19/01 Ella Pettersson, Drill
21/01 Johanna Orgren, Saxofon
21/01 Emilia Johansson, Flöjt
STORT GRATTIS TILL ER ALLA!

KAKFÖRSÄLJNINGEN
Innan jul så sålde föreningen kakor, och tillsammans
sålde vi 1199 burkar och tjänade in
27 538 kr! Mycket bra jobbat allesammans, det är fler
burkar än vad vi sålde förra året.

TACK!
Tack alla ni som deltog på julkonserten, det blev en
succé! Tidigare år så har denna konsert varit
uppskattad och det har varit fullsatt, denna konsert bröt
inte traditionen! Det var så många som ville komma att
vissa kollade på konserten stående.
427 biljetter såldes och inklusive garderoben tjänade vi
in 41 570 kr!

JANUARI
Fredag 19 Januari
INGET REP!
Vi sparar våra krafter och taggar inför kommande
upptaktsdag.
Söndag 21 Januari 09:00-16:00
Vi drar igång det nya året som vanligt genom
att ha en upptaktsdag då vi även kommer få
besök av Kulturskolans äldsta
orkester-”Rampljuset.” Under dagen kommer det
serveras både fika och lunch. Kom ihåg att
meddela Andreas om ni inte kommer!

MARS
Lördag 17 mars 10:00-13:00
Genrep inför konserten kommande dag.
Söndag 18 mars
Vårkonsert, även nu kallad “konsertserie
konsert” Tider meddelas senare

MARSCHREP
Även om det känns som en evighet till sommaren
och den första marschen så har vi mycket att fräscha
upp och de nya har mycket att lära. Det är viktigt att
alla musikanter kommer på övningarna, det är
många rep bokade i år, men om alla kommer på de
första så kanske inte de sista övningarna behövs.
Alla övningar tar plats i Lagmanshallen enligt
följande tider:
- Söndag 25 februari 13.00-15.00
- Söndag 25 mars 10.00-12.00
- Söndag 08 april 13.00-15.00
- Söndag 15 april 10.00-12.00
- Söndag 22 april 10.00-12.00
KOM IHÅG MARSCHKLÄMMA! Om ni inte har
det så är det viktigt att ni skaffar det.

RESAN!!!

I år kommer sommarens resa avgå mot en festival som
Mjölby Ungdomsmusikkår många gånger har besökt,
nämligen Heikendorf! Vi kommer att lämna Mjölby
tidigt på morgonen 9:e augusti och vi kommer hem
igen 14:e augusti (festivalen pågår mellan 10-12.) Mer
exakta tider kommer senare
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ÖRONPROPPAR
Som ni vet så är vi en mycket stor orkester, och en stor
orkester betyder högt ljud. Därför är det mycket bra om
öronproppar används, vi har några att dela ut, men det
räcker inte till alla. Ni måste vara rädda om er hörsel

VID FRÅNVARO- ORKESTERN
Viktigt att ni i orkestern hör av er till Andreas

när ni inte kan vara med eller är sjuka. Eftersom vi
inte har så många rep på oss inför våra konserter
är det jätteviktigt att ni kommer så att vi kan repa
ihop det så bra det bara går. Hör av er på sms eller
ring på 072-241 88 11 (han svarar så snart han har
möjlighet).

 BS! Nytt mobilnummer
O
Andreas: 072-241 88 11
Lillemor: 072-203 20 54
Camilla: 073-841 25 42

Spotify-listan

Andreas har gjort en spotify-lista där låtarna inför
kommande konserter finns. Det är ett mycket bra
sätt att öva på sin egen stämma hemma. Vill ni ha
den så söker nu på “Mumklåtar” eller skickar ett
SMS till Andreas (072-241 88 11) om att ni vill ha
den så ger han er en länk.
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NU FINNS MUMK PÅ SPONSORHUSET!
Nu kan du hjälpa Mjölby Ungdomsmusikkår
varje gång du ska boka hotell eller handla på
nätet.
Tänk bara på att alltid gå via Sponsorhuset!
(Ni har även fått ett utskick via bokat) Se
filmen om Sponsorhuset här:
http://www.sponsorhuset.se/mumk/tips-till-fore
ningen/filmen/
Sponsorhuset har samlat över 600 kända
nätbutiker på föreningens sida.
Varje köp från dessa ger riktiga pengar
tillbaka som du och Mjölby
Ungdomsmusikkår får dela på!
Exempel på butiker:
- Hotels.com
- Bokus
- CDON 
- Ellos
- XXL
- Svenska Spel
- Byggmax
- InkClub,
- LensWay
- Booking
”Gör köp du ändå tänkt att göra – så tjänar
både du och Mjölby Ungdomsmusikkår
pengar!”
Så kommer du igång med Sponsorhuset:
Börja med att bli gratis medlem via denna
länk:
http://www.sponsorhuset.se/mumk/blimedlem
Tack för ditt stöd och glöm inte tipsa dina
vänner!

