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Födelsedagar 
02/03. Meyah Karlborg- Drill 3 

03/03. Joline Heartly- Drill 2 

05/03. Wilma Gladh- Drill 3 

06/03. Jonathan Laveson- Trombon 

06/03. Olle Wall- Trombon 

08/03. Kristian Zanderholm- Horn 

10/03. Klara Karlsson Lindgren- Horn 

17/03. Vilma Fornander- Drill 2 

22/03. Fredrik Kämmerling- Slagverk 

23/03. Lukas Sköld- Trumpet 
 

STORT GRATTIS TILL ER ALLA! 
_____________________________________ 

-RESAN!!!- 
I år bär resan av till HATTSTEDT i norra 
Tyskland! Vi alla hoppas att ni är 
jättetaggade och att så många som möjligt 
följer med! Resan är det som de flesta 
musikanter tycker är roligast, och det är ett 
superbra tillfälle att lära känna de andra 
musikanterna bättre. Man får uppleva 
massor på de resor som vi gör och man 
kommer hem med minnen för livet! Vi alla 
hoppas att så många som möjligt av er 
kommer att följa med! Det kommer att bli 
en kanonresa som ni verkligen inte vill 
missa!  
 
Vi kommer även att repa varje vecka inför 
resan, och några extra repetitionerna inför 
tävlingen kommer! 
 
Anmälningsblanketter har delas ut till 
hela musikkåren, men skulle ni inte ha fått 
någon eller tappat bort den, hör av er till 
Andreas eller Olivia så löser vi det! Sista 
anmälningsdatum är 18 april och blanketter 
lämnas till en ledare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER! 
MARS 
Lördagen den 16:e 
Rep inför konsert 
Vi träffas på scenen och repar 10-13, det 
kommer vara en paus och vi 
rekommenderar att ni tar med en 
någonting att äta! Speciellt tubaister och 
flöjtister då de ska umgås med Jeanette 
och Felix 13.15-14.15. 
 
OBS! Tänk på att ta med er en penna till 
repet då vissa ändringar kan göras.  
 
Söndagen den 17:e 
Samling och Konsert 
14.30 samlas vi på scenen iklädd uniform 
för att fotograferas, kom ihåg att man ska 
ha svarta, långa strumpor, kortstrumpor 
är inte tillåtet. Efter fotograferingen så 
repar vi mellan 16.00-17.00. Vi bjuder på 
korv innan konserten börjar 18.00.  
 
Info angående konserten 
Biljetter köpes på Mediacenter i Mjölby 
eller i foajen. Vi rekommenderar att köpa 
era biljetter innan, så att ni har en plats 
till konserten.  
 
APRIL 
Fredagen den 19:e 
Inget rep 
 
Tisdagen den 30:e 
Valborgsmässofirande i Mjölby 
På Valborg träffas vi på Stora Torget i 
Mjölby 18:40, och vi ska vara spelklara 
19:00. Vi beräknas vara klara 21:00 i 
hembygdsgården.  
 
MAJ 
Onsdagen den 1:a (OBS! Två 
spelningar) 
1:a majfirande 
Vi samlas 06:40 vid Lundby Kapell, och 
börjar marschera 07.00. Det hela 
beräknas vara klart 08.15 i 
Hembygdsgården.  
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Sedan en liten paus…. 
 
1:a majfirande 
Samling i kvarnparken 10.15 följt av en 
marsch runt Mjölby följt av en 
kartongkonsert. Vi kommer att bli bjudna 
på mat och allt beräknas vara slut 13.00  
 
Detaljer för nedanstående spelningar 
kommer i nästa Nisseblad, men boka in 
datumen och tiderna redan nu! 
 
JUNI 
Torsdag den 6:e juni 
Nationaldagsfirande i Skänninge 
09.30-11.00 
 
Kulturskolans dag och 
Nationaldagsfirande i Mjölby 
13.30-15.00 
 
Torsdagen den 13:e juni 
Niornas karneval, Mjölby 
14.40-15.45 
 
Skolavslutningar Blåklintskolan x2 
16.30-19.00 
 
Fredagen den 14:e juni 
Skolavslutningar Vasaskolan och 
Egebyskolan, Mjölby 
07.40-09.30 
 
Studentfirande, Mjölby 
11.30-12.45 
 
Tisdag den 18:e juni 
Genrep inför Sommarmusik i Gästis 
17.00-19.00 
 
Onsdagen den 19:e juni 
Sommarmusik i Gästis 
Soundcheck och konsert, 16.45-20.00 
 
 
 
 
 
 

 
MARCHÖVNINGAR 

Två övningar inomhus kvar, se till att 
boka in dessa datum i er kalender, det är 
viktigt  
 
6:e april: kl. 10-12 
13:e april: kl. 10-12  
 
Vi kommer även att marschöva utomhus, 
följande datum och tider gäller, boka in i 
er kalender! Vi samlas på Kulturskolan för 
att sedan marschera runt i Mjölby 
 
Tisdagen den 23:e april: 17.00-19.00. 
Fredagen den 26:e april: 17.00-19.00. 
 

NEW BODY 

För att få ihop pengar till föreningen säljer 
vi just nu New Body! Försäljning sker fram 
till den 1 april, se Bokat för mer info.  
 

TÄNK PÅ! 

Efter konserten den 17:e mars så ska både 
den blåa pärmen och marschväskan 
(inklusive noter) med till alla repetitioner.  

 

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 
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.  

Andreas: 072-241 88 11 
Olivia: 072-246 07 81 
Camilla: 073-841 25 42 
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