
Nissebladet februari 2018 – Mjölby Ungdomsmusikkår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Födelsedagar 

15/02 Sandra Andersson, Flöjt 

18/02 Jona Asserhed, Slagverk 

22/02 Julia Fornander, Drill  

22/02 Oliver Sandell, Trumpet 

 

STORT GRATTIS TILL ER ALLA! 

EJO – BAD BRAMSTEDT 
I höstas fanns det möjlighet att anmäla sig till 

Europeiska Ungdomsorkestern (EJO), en orkester 

som skapas i samband med en musikfestival i Bad 

Bramstedt var tredje sommar. 

Pia Hansson och Örjan Albrektsson kommer att 

följa med ungdomarna och har börjat titta på olika 

alternativ på tåg/buss och hör av sig med mer 

detaljer inom kort. De som kommer vara med från 

MUMK är: 

Elliot – Tuba 

Emma – Saxofon 

Emilia – Flöjt 

Jenny – Horn 

Julia – Flöjt 

Karin – Trumpet 

Markus – Trumpet 

Mia – Flöjt 

Sandra – Flöjt 

Simon – Horn 

 

 

FEBRUARI 
Tisdag 20 februari 

Obs! Ingen drillövning! Sportlov! 

Onsdag 21 februari 

Obs! Ingen drillövning! Sportlov! 

Fredag 23 februari 

Sportlov! Inget fredagsrep! OBS! 

Marschövning på söndagen!  

MARS 
Lördag 17 mars 10.00-13.00 

Genrep inför konserten kommande dag. 

 

Söndag 18 mars - Vårkonsert 

Samling (obs!) i uniform för fotografering 

14.30. 

16.00-17.00 – Repetition 

Efter repet kommer det att bjudas på 

mellanmål. 

Konserten börjar sedan 18.00 

 

Drillgrupperna 1,2 & 3 kommer vara med på 

konserten och på fotograferingen. 

 

Blåsorkestern Rampljuset kommer även 

medverka både innan och under konserten. 

 

 

 

 

 

 

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 och 

hela drillen 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. 

Kalender 



 

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! 

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. 

 

Glöm inte att du kan ladda ner vår spotify-lista 

med alla låtar vi spelar och öva till 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. 

Vid frånvaro 

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). 

OBS! Nytt mobilnummer  

Andreas: 072-241 88 11 

 Lillemor: 072-203 20 54 

 Camilla: 073-841 25 42 

Förälder sökes! 

Är du intresserad av att vara med i 

festkommittén?  

Vi söker just nu ett fyllnadsval just där! 

Intresserad? Kontakta Maria Häger eller 

Camilla Magnusson Uniform 

Det är viktigt att alla kollar upp och 

ordnar sina uniformer innan 

vårkonserten och inför 

marschsäsongen. Gäller drillare 

likväl musikanter! 

 


