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Hej!  
Här kommer årets sista Nisseblad 

Födelsedagar  
11/14 Moa Franzen, Klarinett 
11/16 Karolina Forslund, Trombon 
11/18 Moa Magnusson, Flöjt 
11/22 Irma Frisell, Flöjt 
11/27 Simon Hansson, Horn 
 
12/02 Sofie Claesson, Drilledare 
12/05 Julia Tiderman, Flöjt 
12/08 Alfons Häger, Slagverk 
12/10 Amelie Dybäck, Drill 1 
12/15 Vilgot Holm, Horn 
12/27 Alexandra Rydmark, 
Saxofon 
12/29 Rolf Dyberling, Trumpet 
12/31 Ludvig Kåhlin, Trombon 
12/31 Clara Rådholm, Flöjt 
 
 
        Stort grattis till er alla!! 
 
 
 
Repetitioner 
 
Orkesterns sista fredags repetition är 
6/12. 
Drillens sista är 10/12 alt 11/12 
Efter jullovet börjar orkester och drill 
med upptaktsdagen, ordinarie 
övningar börjar vecka 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kalender  
 
December: 
 
Öppet genrep lördag 7/12 10:00 
- 13:00 
Då alla inte lyckades få tag i biljetter 
till Julkonserten har vi bestämt att vi 
ändrar så repetitionen på lördagen 
blir en öppen genrepetition för 
familjerna. 
Drill och orkester samlas kl. 10:00 
och 10:30 börjar vi att köra 
programmet för början till slut. Ni får 
kanske ha överseende med att vi 
kan behöva bryta och köra om lite 
vid några tillfällen och att 
presentatörerna inte pratar. 
Klädsel genrep: 
Drillen kommer att öva med samma 
kläder som är tänkt på söndagen 
medan orkester har egen valfri mörk 
tröja på sig (svart eller mörkblå) och 
valfria byxor. 
 
OBS! Entré till genrepet sker via 
Kulturskolan 
 
 
Julkonserten söndagen 8/12 
 
Orkester samlas 12:45 och drill 
samlas 14:00 
Någon form av fika serveras till 
orkestern kl. 14:00 mellan övning 
och konsert. 
 
Klädsel: 
Orkester hel uniform (ej basker) nya 
i orkestern har samma som på 
kyrkokonserter. 
Drill - Olivia har skickat ut separat 
information till varje grupp 
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Januari: 
 
Upptaktsdag Lördag 11/1 
Drill och orkester starta igång våren 
med en upptaktsdag mellan kl.9:00-
16:00. På Upptaktsdagen ska vi 
spela in vårt bidrag till Kulturskolans 
”Mjölby 100 år” skiva, så det är 
mycket viktigt att alla är med på 
upptaktsdagen så att det blir en bra 
inspelning! Orkestern Guldnoterna 
från Kulturskolan kommer också att 
medverka.  
 
Reservera redan nu vårens 
marschövningar  
 
Lördag 18/1 13-15 
Lördag 29/2 13-15 
Söndag 22/3 10-12 
Lördag 18/4 10-12 
 
Julklappstips  
Har man inte en marschklämma så 
är det ett toppenbra tips till jul J  
 
 
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  
 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
Vi vill passa på att tack för ett 
härligt år med fina framgångar 
och önska er alla en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt år! 
 
Njut av jullovet så ses vi i januari 
igen. 
 

 
 


