Nissebladet

Augusti 2019

Hej!
Här kommer nissebladet för augusti.
Lotteriförsäljning på marken
Tack alla som hjälpte till att sälja lotter på
Skänninge Marken. Vi har inte summerat
allt än men vi brukar tjäna ca. 15-20.000
kronor under dessa två dagar. Stort tack
till ”Gunnes väskor” som fixar fina vinster.

Söndag
Orkester kl. 9-16 samling på scenen.
Denna dag kommer även våra nya
musiker. Drillgrupp 3 kl. 9-15 samling
utanför Lagmanshallen.
Då vi kommer fixa mat och fika dessa
dagar vill vi att ni svarar på det Bokat
evenemang som kommer skickas ut inom
kort. Självklart ska ni även meddela
Andreas eller Olivia om ni inte kan vara
med.

Övningar
Orkestern: Fredagsrepetitioner börjar
vecka 35 (30/8)

Kalender
AUGUSTI
Upptaktshelg 24-25/8
För att komma igång efter sommarlovet
kommer vi att ha en upptaktshelg den
24:e och 25:e augusti. Vi får då även
möjlighet att lära känna nya drillare och
musikanter!
Lördag
Orkester kl. 9-16 samling på scenen.
Denna dag kommer vi fokusera på
tävlingsstyckena till SM 14/9. Drillgrupp 1
och 2 kl. 9-15 samling utanför
Lagmanshallen

Drill: Övningarna börjar tisdag resp.
onsdag vecka 35.

SEPTEMBER
Invigning Klämman Arena 7/9
Lördag 7/9 invigning av Klämman Arena
(Mantorp). Marsch från Gulf macken till
Klämman, cirka 10:30. Därefter fanfar och
stående konsert (cirka 30 minuter). Exakt
tid kommer I nästa Nisse eller i ett extra
Bokat.

Svensk Blåsmusikfestival 14-15/9
Helgen 14-15 september arrangeras
Svensk Blåsmusikfestival i Linköping. Vi
kommer alla att ha ett framträdande på
stan med hela Musikkåren (antingen
kartong eller parad) och orkestern
kommer även tävla i konserttävlingen i
SM-klassen. Vi kommer endast att spela
under lördagen men vi har inte fått alla
tider än så vi återkommer så fort vi vet
mer. Vi kommer inte ha någon buss den
här dagen så alla får själva transportera sig
till Linköping.
Under söndagen arrangerar festivalen
Workshops och tattoo.
Repetitionen fredagen 13/9 kommer vi att
finslipa tävlingsstyckena så då får våra nya
musikanter ledigt.

Vid den här konserten kommer våra nya
musikanter vara med för första gången.
Det är farsdag den här söndagen, så passa
på att ta med alla släktingar.

DECEMBER
Julkonserten söndagen 8/12
Vår traditionella julkonsert är I år den 8/12
kl. 15:00. Vi kommer ha extra repetitioner
under lördagen och en stund på innan
konserten.

OBS! Viktigt att alla redan nu bokar in
höstens alla datum och prioriterar våra
kommande spelningar. Orkestern har ju
även SM-tävlingen I Linköping.

Vid frånvaro
OKTOBER

Hör av er i god tid till Andreas eller Olivia

Årsmöte 18/10

ANDREAS: 072-241 88 11

Föreningens årsmöte kommer att hållas på
Kulturscenen fredagen den 18 oktober kl.
18:00. Under mötet kommer vi att visa
vad vi har pysslat med under hösten.

OLIVIA: 072-246 07 81

Orkester och drill samlas 17:00

Spotify

NOVEMBER
Kyrkokonsert söndagen 10/11 (endast
orkester)
Lions i Skänninge arrangerar en konsert i
Skänninge Vårfrukyrka den 10/11. Tiderna
är inte helt spikade än men räkna med
samling ca. 13:30.

De svarar på meddelanden så snart de har
möjlighet.

För att kunna öva finns en Spotifylista som
Andreas uppdaterar under året. Där finns
mycket av det vi spelar (antingen precis
samma låtar eller originalen att inspireras
av). Sök på ”Mumklåtar” på spotify eller
skicka ett sms till Andreas, 072-241 88 11,
om ni vill ha den, så skickar han en länk.
Detta är ett mycket bra sätt att öva på
våra låtar. Ett perfekt sätt att både spela
och drilla till mellan våra fasta
repetitioner.

Födelsedagar
Vi har många som fyllt år sedan senaste
Nisse. Grattis!

AUGUSTI
07/08 Raymond Tchou, Trombon

JUNI

11/08 Elsa Magnusson, Trombon

01/06 Isabella Blixman, Flöjt

14/08 Tilda Svärdell, Drill 2

07/06 Emma Decker, Saxofon

15/08 Elliot Gestrin, Tuba

13/06 Tilde Hård, Drill 2

17/08 Ebba Hammarström, slagverk

14/06 Märta Kämmerling, Trombon

17/08 Emma Landström, Klarinett

17/06 Lucas Moberg, Klarinett

17/08 Kristoffer Zanderholm, Saxofon

19/06 Anton Kahl, Trumpet
21/06 Wilmer Johnsson, Horn

Öronproppar!

29/06 Josefine Rydmark, Saxofon

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.

JULI
07/07 Linus Nyman, Trumpet
07/07 Bella Skogsberg, Klarinett
11/07 Emelie Malmberg, Slagverk
14/07 Jonathan Willén, Klarinett
18/07 Filippa Ingesson, Drill 3
25/07 Sara Holmquist, Baryton
27/07 Martin Engvall, Klarinett
28/07 Adam Olofsson, Slagverk
28/07 Jesper Olofsson, Trumpet
29/07 Hugo Magnusson, Slagverk
30/07 Märta Johnsson, Drill 3

