Nissebladet

Oktober 2019

Hej!
Här kommer nissebladet för oktober.

TACK alla ni som hjälpte till att vika
fakturor hos MSE! 45 minuters intensivt
arbete gav drygt 5.600 kr till föreningen.
Stort tack också till MSE att vi får den här
möjligheten!

Alla nya kommer att få låna en blå tröja till
det här tillfället. Mer information får ni
från Uniformskommittéen via Bokat.
Hel uniform delas sedan ut innan
vårsäsongen drar igång.

DECEMBER

Kalender

Eventuellt Tomteorkester 1/12

OKTOBER

Delar av orkestern deltar på en
tomteparad genom Mjölby. Andreas
återkommer med mer information till dem
det berör.

Årsmöte 18/10
Föreningens årsmöte kommer att hållas på
Kulturscenen den 18 oktober kl. 18:00.
Samtliga drillgrupper och orkestern samlas
kl. 17:00.
Ingen uniform vid det här tillfälle
Orkestern – ta med den blåa pärmen och
de ”gamla” tar även med marschväskan.

NOVEMBER
Kyrkokonsert söndagen 10/11 (endast
orkester)
Lions i Skänninge arrangerar en konsert i
Skänninge Vårfrukyrka den 10/11 kl 16:00
till ca 17:30.

Julkonserten söndagen 8/12
Vår traditionella julkonsert är i år den 8/12
kl. 15:00. Följande tider gäller:
Lördag 7/12 – orkester & drill övning
mellan 10-13
Söndag 8/12 – orkester samlas 12:30 och
drill samlas 14:00
Någon form av fika serveras mellan övning
och konsert.

JANUARI
Upptaktsdag Lördag 11/1

Samling vid kyrkan kl.13:45. Slagverkarna
samlas tidigare vid Kulturskolan för
transport av slagverk. Andreas
återkommer med exakt tid.

Drill och orkester startar igång våren med
en upptaktsdag mellan kl. 9:00-16:00.

Vi kommer bli bjudna på lätt fika mellan
övningen och konserten.

REPETITIONER

Vid den här konserten kommer våra nya
musikanter vara med för första gången.

Mer information kommer.

Höstlovet vecka 44 – inga repetitioner för
drill eller orkester.
Orkesterns sista fredagsrepetition är 6/12

Vid frånvaro

Födelsedagar

Hör av er i god tid till Andreas eller Olivia

Vi har många som fyllt år sedan senaste
Nisse. Stort grattis!

ANDREAS: 072-241 88 11
OLIVIA: 072-246 07 81
De svarar på meddelanden så snart de har
möjlighet.

Spotify
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.

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.

SEPTEMBER & OKTOBER
1/9
7/9
8/9
9/9
15/9
18/9
28/9

Ida Almfors, flöjt
Elvira Holm, drill
Nils Karlsson, saxofon
Anton Ejhed, trombon
Siri Hollén, trombon
Rasmus Wessmér Lundberg, trumpet
Felix Lifh, slagverk

2/10
10/10
11/10
13/10
14/10
14/10
19/10
26/10
30/10

Pannisa Thiamkham, drill
Thea Andersson Hoffberg, drill
Felix Nyman, baryton
Arvid Ejhed, trumpet
Saga Agnebrink, saxofon
Jakob Rothman, klarinett
Mollie Eklund, saxofon
Max Oskarsson, saxofon
Tindra Wirf, flöjt/drill

