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Födelsedagar! 
Elias   Joelsson           Klarinett      5/Maj  
Carl Berggren           Tuba    9/Maj  
Lillemor Rehn             Drilledare    10/Maj  
Jakob Centervad        Trombon      12/Maj  
Iza Söderström           Saxofon       17/Maj  
Marvin Kahl                Trumpet       19/Maj  
Lisa Nordstrand          Drill 1   19/Maj  
Sofia Edström           Klarinett       23/Maj  
Johanna Landström   Klarinett      23/Maj  
Lisen Centervad          Flöjt               26/Maj  
 

 
Vid frånvaro! - Orkestern 
Viktigt att ni i orkestern hör av er till 

Andreas när ni inte kan vara med. 
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 till Andreas, 
sms eller ring på 072-241 88 11. 
-Drill 
Samma sak gäller för drillen. Ni hör av er 
till Lillemor på  072-203 20 54. 
 
 
Lillemor hälsar: 
Sista Vasaövningen för drillen blir den 29 
och 30/5. Kallelse till höstterminen 
kommer via post innan skolstarten. 
Andreas Hälsar: 
Nu inför konserter och spelningar är det 
viktigt att musikanter har med den blå 
pärmen och marschmapparna till repen.  
 

 
Newbody: Det går fortfarande att göra 
efterbeställningar. Se tidigare information via 
Bokat eller kontakta Helena Decker. Sista datum 
för det är 11/5 
Glöm inte att betala för första leveransen 
  
Fakturavikning: Vi har möjligheten att tjäna lite 
extra pengar på måndagen den 7/5 kl 17. Vi åker 
helt enkelt till MSE och viker fakturor, eventuellt 
något extra papper och lägger det sedan i kuvert. 
Kallelse kommer via Bokat. Både vuxna och 
ungdomar är välkomna att hjälpa. Ju fler som 
kommer desto snabbare går det. 
  

Glöm inte att anmäla dig till 
resan senast 4/5 !!!!! 
 
Till spelningar: Uniform (inklusive 

basker), vindjacka och marschväska 

(med båda notmapparna) vid våra 

spelningar. Några bra tips är att ha 

med en liten vattenflaska i 

marschväskan, extra hårsnoddar, 

rörblad och ventilolja. Man vet aldrig 

när det behövs!  
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Maj  
Fredag 11 Maj 
Inget rep pga klämdag… 

 
Lördag 19 maj  
10:30-12:00 Lördagsparad med 
kartongkonsert i Tranås. Samling i Tranås 
vid ålderdomshemmet Bergets parkering 
10.30 (samåk gärna). Avmarsch 11.00. 
Åter vid ålderdomshemmet cirka 12. 
 
Juni 
Onsdag 6 juni 
(Obs, två spelningar!) Samling 9:30 vid 
stationen i Skänninge, därefter marsch till 
gamla Skänninge där vi har en 
kartongkonsert. Klart ca 11:00 
 
Onsdag 6 juni Samling 13:30 i 
Gästisparken, Mjölby, sedan marsch till 
Hembygdsgården där vi har en 
kartongkonsert. Slut ca 15:30 
 
Torsdag 14 juni  
(OBS, tre spelningar!) Samling 14:40 
Dackeskolan. Vi marscherar till  
Lagmansskolan. Vi serveras någon form 
av mellanmål. Buss från stationen till 
Blåklintsskolan. 
 
Torsdag 14 juni  
Samling 16:50 Blåklintsskolan marsch till 
kyrkan därefter promenad tillbaka till 
Blåklintsskolan. 
 
 

 
 
Torsdag 14 juni 
Samling 18:20 vid Blåklintsskolan sedan 
marscherar vi igen till kyrkan. Slut ca 
19:00 vid kyrkan 
  
Fredag 15 juni  
(OBS, tre spelningar!) Samling 7:40, vi 
marschar från Vasaskolan till kyrkan. Buss 
från kyrkan till Egebyskolan.  
 
Fredag 15 juni 
Marsch från Egebyskolan till 
Hembygdsgården. Samling 8:40. 
Slut ca 9:30. 
  
Fredag 15 juni  
Studentspelning. Samling vid Stora Torget 
11:30. Marscherar till dackeskolan och 
vidare till Kungshögaskolan. Slut ca. 
12:40.  
 
För er som ska till Liseberg med 

skolan så kommer bussen gå 

efter studentspelningen, så ni 

kommer hinna med båda två! 
 
Tisdag 19 juni  
17-19 Genrep inför Sommarmusik i 
Gästis.  
 

Onsdag 20 juni  
16.45-20.00 Sommarmusik i Gästis: 
soundcheck och konsert, Mjölby.  
 
Fredag 29 juni  
16.45-17.45 Brodagen, marsch och 
konsert, Mjölby.  
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Augusti 
9-14 augusti 
Resa till Heikendorf (inför den kommer vi 
ha extra repetitioner i början av augusti). 
Mer om detta längre fram).  
 
Lördag 25 augusti  
Lördagsparad i Tranås 
 
 
Spotify-listan För att kunna öva finns 

en Spotifylista som Andreas uppdaterar 

under året. Där finns mycket av den musik 

som vi spelar (antingen precis samma 

låtar eller originalen att inspireras av). Sök 

på spotify på Mumklåtar eller skicka ett 

sms till Andreas nr: 072-241 88 11, om att 

ni vill ha den, så skickar han en länk. Ett 

mycket bra sätt att öva på våra låtar!!  
 

 
 
 
 

 
Musikkåren blir ju så mycket 
pampigare när vi är många så snälla 
prioritera även spelningarna i samband 
med skolavslutningarna! Detta gäller 
både orkester och drill! Det kan vara 
många som tänker att “lilla jag gör väl 
ingen  
större skillnad”, och det gjorde jag 
också till en början, men trots vårt 
imponerande antal medlemmar så får 
ingen välja att skippa bara för att det 
finns fler. Det är jättestor skillnad på 80 
och 79. Då är det är inte en person som 
saknas, det är en persons kompetens 
och engagemang som saknas.  
 
Gästiskonsert! 
Årets gästartist till sommarkonserten i 
gästis blir som de flesta vet Lina Hedlund, 
en av medlemmarna i Alcazar. Hon är för 
övrigt sambo med förra årets gästartist 
Nassim Al Fakir.  
 
Annat skoj... 
Vår egna Jesper Olofsson har blivit vald till 
Ordförande i RUM Östergötland, så om ni undrar 
något gällande det så är ni välkomna med frågor!  
 
Svårt att knyta slipsknut?  
Kolla in denna lilla video. För övrigt är det 
en “dubbel windsor” som vi ska använda, 
ingen annan.  
https://www.youtube.com/watch?v=VwZ6
O9mBT9A  
 

Andreas: 072-241 88 11  
   Lillemor:  072-203 20 54 
   Camilla: 073-841 25 42 
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