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 Hej!  
Såhär i skolavslutningstider så är schemat för 
oss väldigt hetsigt, och vissa år har det varit 
svårt att få ihop en orkester. Därför är det 
viktigt att alla som kan kommer, varje 
musikant och drillare räknas! Ett år var vi 
endast 30 musikanter och drillare när vi 
marscherade från Vasa, men i år var vi över 
50 stycken! Bra jobbat allesammans! Mycket 
beröm till er alla, spelningarna genomfördes 
jättebra! 

Födelsedagar 

  01/06 Isabella Blixman, Flöjt  
  07/06 Emma Decker, Saxofon  
  07/06  Sofia Nyström, Klarinett 
  13/06  Tilde Hård, Drill  
  14/06  Märta Kämmerling, Trombon  
  16/06  Felicia Marahrens, Drill  

   19/06  Anton Kahl, Trumpet  
             29/06  Josefin Rydmark, Saxofon 
 
               02/07 Ludvig Gustafson, Baryton  

   06/07 Andreas Pettersson, Dirigent  
   07/07 Linus Nyman, Trumpet 
  11/07  Emelie Malmberg, Slagverk  
  14/07  Jonathan Willén, Klarinett  
  20/07  Johanna Hansson, Saxofon  

   25/07  Sara Holmqvist, Baryton  
              27/07  Martin Engvall, Klarinett 
              28/07 Adam Olofsson, Slagverk  

   28/07 Jesper Olofsson, Trumpet  
  29/07  Hugo Magnusson, Slagverk 
  

       STORT GRATTIS TILL ER ALLA! 

 
 

NEWBODY 
Vi har tidigare under året sålt Newbody för att få in 
pengar till sommarens resa till Heikendorf, under 
försäljningen samlade vi tillsammans in 21 016 kr! 
Jättebra jobbat allihopa! 
   Det är dock personer som fortfarande inte betalat 
in, se till att göra det så snart som möjligt! 

 
TACK! 
För toppenspelningar i Tranås och på 
nationaldagen, både i Skänninge och Mjölby! 
Musikanterna i kulturskolans orkestrar tyckte det 
var jättepampigt att gå framför oss och spela lite.  

 
 
JUNI 
OBS! Det kommer inte vara några fler fredagsrep i 
Juni! 
 
Torsdag 14:e juni 
(OBS! Tre spelningar) 
14:40- Samling vid Dackeskolan, därifrån 
marscherar vi i Niornas karneval till 
Lagmansskolan. Där kommer vi bli serverade 
mellanmål och åka buss ned till Blåklintskolan.  
 
16:50-  Samling inför avslutning på 
Blåklintskolan. Vi marscherar till kyrkan, och 
promenerar tillbaka till Blåklintskolan 
 
18:20- Samling för den andra avslutningen på 
Blåklintskolan. Vi marscherar igen till kyrkan, där 
det är slut, ca. 19:00 
 
Fredag 15:e juni 
(OBS! Tre spelningar) 
07:40- Samling vid Vasaskolan, därifrån 
marscherar vi till Kyrkan. Därefter åker vi buss 
till Egebyskolan.  
 
08:40- Samling Egebyskolan, marsch till 
Hembygdsgården, slut ca. 09:30 
 
Fredag 15:e juni 
11.30- Samling på Stora Torget inför 
studentspelning. Vi marscherar från Stora Torget 
till Dackeskolan och sedan vidare till 
Kungshögaskolan. Slut ca. 12:40.  
 
Ingen repetition på kvällen 
 
För er som ska med till LISEBERG  avgår 
bussen EFTER studentspelningen. Det 
innebär att ni kommer hinna vara med på 
BÅDA.  
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Tisdag 19:e juni (ej drill) 
16:45- Samling på Kulturscenen inför 
gästiskonserten 
17:00-19:00- Repetition med Lina Hedlund 
 TA MED PENNA! 
 
Onsdag 20:e juni 
16:45- Samling i Gästisparken 
17:00-18:00- Soundcheck och rep på scenen i 
parken 
18:30-ca.20:00- Sommarmusik i Gästis med Lina 
Hedlund 
 

Drillgrupp 1 samlas 16:45 
Drillgrupp 2 & 3 samlas 18:00 
 
Fredag 29:e juni 
Brodagen 
16.40- Samling på Stora Torget i Mjölby 
17:00- Avmarsch till Kanikeplan, där vi har 
kartongkonsert. Slut ca. 17.45 
 
JULI 
I juli har vi ingenting inplanerat, men spela gärna 
på era instrument så ni håller både instrumenten 
och er i trim 
 
AUGUSTI 
Söndag 5 augusti 
13.00-16.30-Genrep inför konserttävlingen på 
Kulturscenen. Ta med någonting att äta! 
OBLIGATORISK NÄRVARO för de som ska med på 
resan! Gäller även drillare! 
 
Tisdag 7 augusti 
17:00-20:00(senast)- Genrep inför 
marschtävlingen på grusplanen på Vifolkavallen. 
OBLIGATORISK NÄRVARO för de som ska med på 
resan. Gäller även drillare! 
 
Om väderprognosen visar dåligt väder inför 
tisdagen byter dessa två rep plats, så vi 
marschtränar på söndagen och konserttränar på 
tisdagen. Detta meddelas isåfall via bokat.  
 
Torsdag, 9 augusti- Tisdag, 14 augusti 
Resa till Heikendorf 18 internationella 
musikfestival 
 
 
 

 
Lördag, 25 augusti - Söndag, 26 augusti 
Upptaktsdagar i Tranås eller Mjölby för både 
musikanter och drill. Vi välkomnar även våra nya 
medlemmar från Rampljuset denna helg! Vi har 
även en parad i Tranås under lördagen, mer info 
kommer via bokat.  
 
SEPTEMBER 
13:e -16:e september 
Svensk blåsmusikfestival, vi kommer inte att 
medverka under alla dagar. Mer information 
kommer senare 
 
SOMMARMUSIK I GÄSTIS 
Majoriteten av er vet troligen redan om vem som ska 
gästa oss på vår konsert den 20:e juni på Gästisscenen, 
men har ni missat det så är det ingen mindre än LINA 
HEDLUND, en av medlemmarna i bandet Alcazar. En 
liten fun fact är att hon just nu bor med Nassim al 
Fakir, som var här och genomförde förra årets 
gästiskonsert tillsammans med oss.  
 
SOMMARENS RESA: HEIKENDORF!!! 
   Mer detaljerad information kommer senare, men vi 
kommer att bege oss från Mjölby tidigt på torsdagen 
den 9:e augusti och komma hem tisdagen den 14:e 
augusti.  
    Priset för medlemmar kommer att hamna på 1600 kr 
per person, och då kommer det att ingå resa, uppehälle, 
festivalentré, mat (med undantag för lunch avresedagen 
9:e augusti) och entré till Hansa Park. Vänligen betala 
in beloppet till vår swish: 1234 763553 eller bankgiro: 
5976-2393 senast 30/6! Glöm inte att märka 
betalningen med namn.  
     Låtarna som vi ska tävla med är 
Konserttävlingen:  

- “First Suite”  
- “Around the World in 80 days” 

Marschtävlingen:  
- Kungliga Göta 
- Fallskärmsjägarn 
- Under blågul fana 

 
EXTRA KLÄDER INFÖR RESAN 
    Innan resa kommer uniformsgruppen att sälja extra 
skjortor till de som behöver. 
    För att vi ska vara enhetliga och stiliga på våra 
framträdanden har vi köpt in solglasögon som man 
inom kort kan köpa via uniformsgruppen (de kommer 
att informera via bokat när det är dags). Om man ska 
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använda solglasögon så är det dessa som ska användas 
(undantag om man har egna solglasögon med styrka).  
 
 
 
 
 
 
EJO- EUROPEISKA 
UNGDOMSORKESTERN 
I lite mer än en vecka under juni-juli kommer några 
ungdomar från orkestern att befinna sig i Bad 
Bramstedt, Tyskland, för att spela i den Europeiska 
Ungdomsorkestern, EJO. De kommer att bo hos 
värdfamiljer och spela tillsammans med musikanter 
från runt om i Europa. Under veckan kommer de alla 
att öva tillsammans för att under helgen delta i en stor 
festival! 
 
LILLEMOR HÄLSAR 
“Tack alla drillare, musikanter, ledare och föräldrar 
som jag mött sedan min start 1999. Nu tackar jag för 
mig. Hjälps nu åt i övergången med nya grupper, nya 
ledare och nya idéer så kommer det gå strålande! Kom 
ihåg: Sträck på er och le! Lycka till<3  
 
Spotify-listan 
Andreas har gjort en  spotifylista, 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 ni på “Mumklåtar” eller skickar ett 
SMS till Andreas (072-241 88 11) om att ni vill ha 
den så ger han er en länk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
 
 
 

          Andreas: 072-241 88 11  
               Lillemor:  072-203 20 54 

Camilla: 073-841 25 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nissebladet  Juni & Juli 2018  
 
 
 
 
 
 
 

MUMK FINNS 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! 
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