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  Hej!  
Här kommer Nissebladet för december. 

Födelsedagar  
  2/12  Sofie Claesson, Drill 
  5/12  Julia Tiderman, Flöjt 
  8/12  Alfons Häger, Slagverk 
10/12  Amelie Dybäck, Drill 
12/12  Tage Fogelin, Slagverk 
15/12  Vilgot Holm, Horn 
27/12  Alexandra Rydmark, Saxofon 
29/12  Rolf Dyrebring, Trumpet 
31/12  Ludvig Kåhlin, Trombon 
31/12  Clara Rådholm, Flöjt 
 
        Stort grattis till er alla!! 
 
 

Tack för en bra konsert! 
Stort tack till alla drillare, musiker, ledare och föräldrar 
som gjorde konserten så lyckad! 
 
Tack för er insats vid fakturavikningen på MSE, det gav 
föreningen ca 5.500:- 
 
Tack till alla som sålde kryddor, det gav  
ca 25.000:- till föreningen. 
 
	

Medlemsavgift 
Kassören kommer skicka ut ett Bokat meddelande i 
januari med information om hur ni betalar årets 
medlemsavgift. 
 

Inbjudan från Mjölby Stadsmusikkår 
För att fånga upp alla äldre musiker i vår orkester har 
vi kommit överens med Mjölby Stadsmusikkår att 
testa följande upplägg: Alla ungdomar som går 
vårterminen åk 3 på gymnasiet får en inbjudan att få 
börja repetera med dem om man vill. 
Ungdomsmusikkåren är fortfarande första orkester. 
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Tips till julklapp eller mellandagsrean 
Våren	är	snart	här	och	med	den	marschsäsongen.	
Till	dess	behöver	man	en	marschklämma	och	ett	
par	bra	skor.	Enligt	reglementet	ska	drillare	ha	
helvita	skor	utan	några	märken,	typ	promenadskor	
av	skinn	eller	skinnimitation	och	orkestern	
helsvarta	putsbara	skor	utan	några	märken	av	
skinn	eller	skinnimitation.	
	
 

Vi önskar er alla en riktigt god jul och gott 
nytt år! Ni har alla gjort många fantastiska 
prestationer under året! Vi ser fram emot 
ett nytt spännande år med Mjölby 
Ungdomsmusikkår!  

// Andreas, Olivia & Camilla 
 
 
	
  
JANUARI 
Söndagen	den	13:e	
Upptaktshelg	för	orkester	och	drill	mellan		
kl.	9-16.		
Kulturskolans	Happy	Band	kommer	att	repetera	
en	liten	stund	med	oss	då	de	kommer	börja	hos	
oss	efter	sommaren.		
Drillen	samlas	i	Vasaskolans	gymnastiksal	och	
orkestern	på	Kulturscenen.		
Svara	på	nästkommande	bokat	så	vi	vet	exakt	
vilka	som	kommer	och	hur	mycket	mat	som	ska	
göras.	
Detta	blir	första	gången	orkestern	ses	2019	-	
alltså	INGET	fredagsrep	den	11:e	januari.	
	
Drillen	drar	igång	redan	8/1	resp.	9/1.	
	
MARS 
Lördagen	den	16:e	
Repetition	inför	Vårkonsert	
10:00–15:00,	mer	information	kommer	senare.	
	
Söndagen	den	17:e	
Konsert	”Stjärnor	&	Planeter”	kl.	18:00,	
information	om	samlingstider	kommer	senare.	
	
	

Kalender 
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 MARSCHÖVNINGAR!	
	
Hallen	är	redan	nu	bokad	inför	
kommande	säsongs	marschövningar,	dessa	
marschövningar	gäller	som	vanligt	alla,	ny	
som	gammal	så	skriv	in	dessa	datum	och	
tider	i	er	kalender!	
	
26:e januari: kl.10-12 
9:e februari: kl. 10-12 
2:a mars: kl. 13-15 
6:e april: kl. 10-12 
13:e april: kl. 10-12 
 
  
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.	Ni	måste	vara	rädda	om	er	
hörsel	
 
  
 
Vid frånvaro  
Viktigt att ni hör av er till Andreas eller 
Olivia 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. 
 
  
Telefonnummer till ledarna för orkestern och drillen: 
  
 Andreas: 072-241 88 11   
 Olivia: 072-246 07 81 
 Camilla: 073-841 25 42 
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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!! 
 
 


