
  Nissebladet September 2018 – Mjölby Ungdomsmusikkår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Födelsedagar 

7/8 - Raymond Tchou, Trombon 

11/8 - Elsa Magnusson, Trombon 

14/8 - Tilda Svärdell, Drill 

15/8 - Elliot Gestrin, Tuba 

17/8 - Ebba Hammarström, Slagverk 

17/8 - Emma Landström, Klarinett 

17/8 - Kristoffer Zanderholm, Saxofon 

19/8 - Aron Skagerstöm, Drill 

27/8 - Karin Mikiwer, Trumpet 

27/8 - Alfred Wall, Saxofon 

28/8 - Benjamin Hansson, Trombon 

*** 

1/9 - Ida Almfors, Flöjt 

3/9 - Jenny Albrektsson, Horn 

4/9 - Hanna Asserhed, Trombon 

7/9 - Elvira Holm, Drill 

9/9 - Anton Ejhed, Trombon 

15/9 - Siri Hollén, Trombon 

20/9 - Mia Zhao, Flöjt 
 

GRATTIS TILL ER ALLA! 

SEPTEMBER 
Fredagsrepetitionen 14/9 – endast ”Gamla 

orkestern” Obligatorisk närvaro! 

 

Vi kommer fokusera på tävlingsstyckena: 

- Around the world in 80 days 

- First suit (1 & 3) 

-  

OKTOBER 
5/10 – Studiedag, inget rep! 

Årsmöte 

Kommer hållas fredagen 19/10 kl. 18.00 

Vi repar vid 17.00 som vanligt. Under årsmötet 

kommer vi visa upp både drillen och orkestern. 

Viktigt att alla föräldrar & medlemmar kommer 

och visar sitt intresse för vår förening. Är du 

intresserad av att vara med i någon kommitté 

eller liknande kontakta valberedningen.  

NOVEMBER 
2/11 – HÖSTLOV, inget rep! 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

Preliminära tider till Linköpings Blåsmusikfestival 15/9: 
 

OBS! Ingen buss ordnas utan alla tar sig till och från Linköping på egen hand. Samåk gärna! 

 

8:30 Samling i foajén utanför Crusellhallen. Därefter uppvärmning till tävlingen. 

 

9:30-10:00 Tävling i Crusellhallen – Fri entré så ta med släkt o vänner för att lyssna. 

 

10:50 Samling drill och orkester vid Domkyrkan 

 

11:15 – 12:15 Parad genom stan. Start i närheten av Domkyrkan och slut vid Konsert & Kongress. 

 

13:30-14:00 Konsert på Farbror Melins torg – stående 

 

Förutom uniform så ta med er: 

- Drillstav/ instrument 

- Marschväska 

- Basker (utomhusspelningarna) 

 

Lunch fixar var och en själv. Antingen tar man med sig någonting eller annars köper man på stan lämpligtvis mellan 

paraden och konserten. 

 

 



 

 

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. Hör av 

er på sms eller ring på 072-241 88 11 (han 

svarar så snart han har möjlighet). 

Andreas: 072-241 88 11 
 

Olivia: Olivia.Karlsson2@mjolby.se 

Camilla: 073-841 25 42 

JULKONSERT 9/12! 

Skriv ner det datumet i er kalender. Vet man med sig redan nu att man inte kan vara med kontakta Andreas alt. Olivia! 

Lördag 8/12 har vi rep inför julkonserten 10-13 

Söndag 9/12 har vi rep från 12.30 sedan julkonsert klockan 15.00 

Skänninge marken! 

Tack till alla medlemmar, föräldrar och lotterikommittén som stod och sålde lotter 

på Skänninge marken åt oss! Det gav en nettovinst på 12 160 kr! 

Tomteorkestern! 

Söndag 2/12 

Gäller endast fåtal brass- & slagverkare 

ur orkestern! 


