
Nissebladet  Februari 2020    

Hej!  
Här kommer årets första Nisseblad.  
 
Vi har en rolig och fullspäckad vår 
och sommar framför oss, och 
därmed mycket viktig information 
och datum. Så läs igenom hela 
Nissebladet och skriv in viktiga 
datum i kalendern redan nu!  
 
Marschövningar 
Inomhus (i Lagmanshallen)  
Lördag 29/2 13-15  
Söndag 22/3 10-12  OBS Endast Orkestern 
Lördag 18/4 10-12  
 
Utomhus  
Fredag 24/4 17-19 
Tisdag 28/4 17-19 
 
Kom ihåg att ta med instrument/ 
drillstav, marschnoter, 
marschklämma och inomhusskor till 
övningarna i Lagmanshallen.  

 
 
Marschväska med på fredagarna 
Viktigt att ta med marschväskan på 
fredagsrepen framöver då vi kommer 
börja öva på marscher och 
kartongmusik inför vårens alla 
spelningar.  
 
Vad är menas med kartongmusik?  
I marschväskan förvarar vi två 
notmappar. En med marschnoter vi 
använder när vi marscherar (går) 
och en med låtar vi spelar när vi står 
still (ofta i samband med marsch), 
vilket kallas för kartongmusik.   
 
Information om vilka noter som ska 
sitta i vilken mapp kommer senare.  
 
 
 
 

 
Kalender  
 
Februari:  
Inga övningar för varken drill eller 
orkester under sportlovet vecka 8.  
 
Mars: 
 
Konsert med John Houdi 
söndagen den 15/3 18.00 
 
Extra repetition för orkester och drill 
lördagen den 14/3 kl. 10-13 
 
På söndagen (15/3) kommer vi att 
öva med John, så reservera hela 
dagen så återkommer vi med exakta 
tider när det närmar sig.  
 
John Houdi är magiker, 
buktalare och komiker och 
kommer medverka på 
konserten den 15/3. Klicka på 
länken nedan för att se vem 
John är och ungefär vad som 
skulle kunna dyka upp på 
konserten.  

https://www.youtube.com/watch?v=UV9J
9Rwcebs 

 
Vad händer mer under 2020? 
För att exempelvis kunna boka in 
sommarjobb och resor osv utan att 
missa musikkårens alla roliga 
händelser, har vi försökt att göra en 
mer långsiktig översikt över våra 
framträdanden och andra aktiviteter 
i vår och sommar. Flera av dom är 
fortfarande inte helt klara och är 
därför markerade med “preliminärt”. 
Men boka in dessa datum redan nu 
ändå, så återkommer vi med detaljer 
när vi vet mer.  
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April 
25/4 Preliminärt - samarbete och 
marsch med Hemvärnets musikkår 
Östergötland. 
30/4 Valborgsmässoafton Mjölby 
Maj 
1/5 Vårväkt och 1:a maj 
demonstrationer i Mjölby 
9/5 Preliminärt Blåsmusikens dag – 
ev marsch  
10/5 Preliminärt Föreningsmässa 
Mjölby – Ev marsch 
Juni 
6/6 Nationaldagenfirande Skänninge 
och Kulturskolans dag Mjölby  
11/6  9:ornas karneval och marscher 
i samband med skolavslutningar 
12/6 Marscher i samband med 
skolavslutningar och student 
26-27/6 Mjölby 100 år – 
Blåsmusikfestival, marsch och 
konsert (mer info finns längre fram 
på detta Nisseblad).  
Juli-Augusti  
30/7 – 3/8 Resa till musikfestivalen i 
Heikendorf, Tyskland. Festivalen är 
fredag 31/7 till söndag 2/8, men vi 
har inte exakt bestämt vilka datum 
vi är borta.  
 
8/8-14/8 Ev besök av en orkester 
från Tyskland Langenauer Schwäble 
som vi träffat på olika festivaler. Vi 
kommer isf göra någon konsert 
tillsammans med dem och även 
anordna en kvällsaktivitet 
tillsammans. De kommer bo i Mjölby 
under hela veckan och åka på olika 
dagsutflykter till ex. Stockholm och 
Vadstena.  
 
Vi kommer även som vanligt att ha 
en konsert i ”Sommarmusik i 
Gästis”, men datumet är inte klart 
än.  
 
 

Som ni ser har vi som sagt ett 
intensivt och roligt år framför oss 
och som vanligt är det viktigt att alla 
ställer upp så mycket man kan. Det 
är ju tillsammans som vi blir den här 
mäktiga och duktiga 
Ungdomsmusikkåren där alla är lika 

viktiga ♥ 
 
Blåsmusikfestival i Mjölby  26-
27 Juni 
Mjölby stad fyller 100 år och 
kommunen har bland annat frågat 
oss i Mjölby Ungdomsmusikkår om vi 
vill hjälpa till att arrangera en 
blåsmusikfestival som ett av många 
evenemang under året. Självklart 
tyckte vi att detta var en bra idé och 
tillsammans med festivalgeneralen 
Örjan Albrektsson är vi nu i full gång 
med planeringen. 
 
Vi har redan fått svar att bland annat 
en tysk och två danska orkestrar 
kommer medverka och självklart 
kommer det dyka upp flera orkestrar 
från Östergötland. Det förväntas bli 
mycket underhållning såsom parader 
på stan, konserter på olika scener i 
city och storbandskväll i festivaltältet 
i Stadsparken. 
 
Vi kommer behöva stöttning av er 
föräldrar under den här helgen med 
olika saker såsom att hjälpa till som 
värdar, fixa till scenen mellan olika 
framträdanden, vara trafikvakter 
m.m. Vi hoppas och förväntar oss att 
så många som möjligt av er ställer 
upp och hjälper till.  
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Försäljning av Newbody 
Under februari kommer vi börja sälja 
produkter från Newbody, så köp inga 
nya strumpor innan dess! ;-) Mer 
information kommer via bokat och 
broschyrer kommer delas ut i 
samband med repetitioner.  
 
Information från 
uniformsgruppen 
Nya musikanter är välkomna att 
prova uniformer och vi önskar att 
målsman följer med vid detta 
tillfälle. Du som har lånat en blå 
tröja till julkonserten tar med och 
lämnar tillbaka den tvättad.  
 
För att få ut en uniform lämnas en 
deposition på 600 kr (gärna via 
swish) som återfås vid 
återlämnandet av uniformen.  
 
Välkomna att prova uniformer under 
följande tider:  
vecka 6 Torsdag 6/2 18.00-19.00 
vecka 7 Onsdag 12/2  18.00-19.00 

 
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 repetitioner 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  

 
 

 

Födelsedagar  
01/1 Elvira Kåhlin, Drill 2 
03/1 Oscar Ljungblad, 
Trombon 
07/1 Saga Holmström, Flöjt 
08/1 Elias, Tuba 
14/1 Elin Johansson, Klarinett 
16/1 Anna Magnusson, 
Saxofon 
21/1 Johanna Orgren, 
Saxofon 
04/2 Tor Dyrebring, Klarinett 
15/2 Sandra Andersson, Flöjt 
20/2 Alvin Kåhlin, Tuba 
22/2 Julia Fornander, Drill 1 
22/2 Oliver Sandell, Trumpet 
27/ 2 Adrian Henricson, 
Saxofon 
 
  Stort grattis till er alla!! 
 
 
 
Spotify 
För att lättare kunna öva finns en 
spotifylista som Andreas uppdaterar 
under året. Där finns det mesta av 
det vi spelar (antingen precis samma 
version eller originalen att inspireras 
av). För att hitta listan: sök på 
“Mumklåtar” på spotify, eller skicka 
ett sms till Andreas, 072 241 88 11, 
så skickar han en länk till listan. 
Detta är ett mycket bra sätt att öva 
mellan de fasta repetitionerna, på/ 
drilla till låtarna vi spelar.  
 
 
    
 
 


