Nissebladet
Hej!
Inte kunde vi ana att den här våren
skulle bli så annorlunda när vi
började planera alla framträdanden
för några månader sedan.
Vi har under de senaste veckorna
fått information om att både
Musikfestivalen i Mjölby och
Musikfestivalen i Heikendorf samt
flera andra av våra bokade
framträdande har blivit inställda.
Tråkigt men helt rätt beslut i dessa
tider.
Så tyvärr ingen resa till Heikendorf i
sommar men lite glädjande är att vi
redan har fått inbjudan från en
festival i Zürich nästa sommar 2021
- Welt Jugendmusik festival som vi
hoppas kunna åka till.

Kalender
Många av framträdandena nedan är
fortfarande högst oklart om de
kommer genomföras med tanke på
“50 regeln” men de har formellt inte
blivit inställda av arrangörerna än.

Maj:
Juni:

6/6 Nationaldagsfirande 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
26/6 Broarnas dag

Augusti:

12/8 Konsert i Gästis
8/8-14/8 Ev besök av en orkester
från Tyskland Langenauer Schwäble
29/8 Boxholms musikfestival

April 2020
September:

13/9 Idrottens dag (prel)
19-20/9 Svensk Blåsmusikfestival i
Linköping - marsch och konsert på
stan och eventuellt även tävling för
orkestern

Konserten med John Houdi:

Konserten med John Houdi
John är mycket positiv till att komma
till Mjölby i höst istället och vi
försöker nu hitta ett bra
datum. Ni som köpt biljetter, behåll
dem så återkommer vi med hur man
kan gå tillväga om
det nya datumet inte passar.

Repetitioner:

Vi fortsätter repetera men i lite
annan form. Då det kan ändras
vecka för vecka kommer vi löpande
informera vad som gäller via Bokat.
Vecka 14
31/3 resp 1/4 Drillen övar som
vanligt tisdag eller onsdag
3/4 Brass och slagverk övar på
Kulturscenen 17-19
Vecka 15
Påsklov
Vecka 16
14/4 resp 15/4 Drillen övar som
vanligt tisdag resp. onsdag
17/4 Trä och eventuellt slagverk
(Andreas återkommer) övar på
Kulturscenen 17-19
Glöm inte ta med dina egna kartong
noter och kanske också din
marschklämma om du tycker det är
svårt att läsa från notstället

Nissebladet
Marschövning
Inomhus

Lördag 18/4 10-12 Kommer ev.
genomföras i någon annan form
Utomhus
Oklart om/hur de kommer
genomföras
Fredag 24/4 17-19
Tisdag 28/4 17-19
Hälsning från
Uniformskommittén
Glöm inte att läsa igenom
Uniformsreglementet som finns på
vår hemsida under ”medlemsinfo”.

Vid frånvaro

Viktigt att ni hör av er till Andreas
eller Olivia när ni inte kan vara med
eller är sjuka.
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 önska er
alla en riktigt Glad Påsk

April 2020
Födelsedagar
1/3 Ellen Sturesson, Drill 3
2/3 Meyah Karlborg, Drill 2
5/3 Wilma Gladh, Drill 2
6/3 Jonathan Laveson, Trombon
6/3 Olle Wall, Trombon
10/3 Klara Karlsson lindgren,
Horn
17/3 Vilma Fornander, Drill 2
22/3 Fredrik Kämmerling,
Slagverk
23/3 Lukas sköld, Trumpet
2/4 Alva Lindh, Flöjt
3/4 Miranda Söderfjord, Drill 2
4/4 Philip Claesson, Tuba
7/4 Markus Borell, Trumpet
12/4 Saga Hjalmar, Drill 2
13/4 Axel Holm, Saxofon
13/4 Emilia Timm, Drill 3
14/4 Benjamin Schander, Slagverk
17/4 Eja Billenius, Drill 3
17/4 Whilma Jarizon, Drill 2
17/4 Frida Karlsson, Klarinett
20/4 Emma persson, Drill 1
25/4 Svante Sylvan, Trombon

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.

