Nissebladet

Augusti-September 2020

Hej!
Hoppas ni alla har haft en bra
sommar och är laddade inför hösten
som vi ska fylla med drill och musik
på Covid-19 anpassat sätt!
Då regelverket är detsamma som i
våras är ytterligare framträdanden
inställda, orkestern fortsätter öva i
mindre grupper och vi behöver hitta
ett digitalt sätt att genomföra vårt
årsmöte på. Vi försöker även hitta
kreativa sätt att genomföra
framträdanden på så att vi kan
sprida vår musik o drill till alla som
saknar oss – vilket vi vet är många!
När höstterminen börjar är det alltid lika
härligt att få välkomna nya musikanter
och drillare – Varmt välkomna till oss
och vi hoppas ni ska trivas!

Instagram/Facebook/YouTube
Glöm inte att följa oss på våra
digitala kanaler!
Under hösten kommer vi fortsätta
sprida bilder och videoklipp från våra
övningar och framträdanden så följ
oss gärna där det passar dig och dela
och gilla så mycket ni kan och vill!

Repetitioner
Drillens första övning är tisdag eller
onsdag vecka 35 (beroende på vilken
grupp man är i).
Orkestern kommer testa lite olika
corona-anpassade varianter innan vi
gör ett långsiktigt schema – vi håller
er uppdaterade via Bokat.
Orkesterns första övning är fredagen
den 28/8 mellan kl. 17-19 och då
kommer ALLA att öva enl. följande:
- Brass och Slagverk övar på
Kulturscenen
-Trä övar på Norrgårdens
Utbildningscentrum, Industrigatan 9.

Vilka hör till Brass, Trä o Slagverk ?
Trä = alla flöjt, klarinett och saxofon
Brass = alla trumpet, valthorn, trombon, eufonium
och tuba
Slagverk = slagverk och elbas

Vid frånvaro
Hör alltid av er till Andreas eller
Olivia när ni inte kan vara med på en
övning.

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.
Perfekt att spela eller drilla till J
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Konserten med John Houdi
John är fortfarande preliminärbokad till
den 8/11 men vi behöver ändringar i
regelverket för att kunna genomföra
konserten. Tisdagen den 29/9 kommer
vi besluta om konserten ska genomföras
och det som måste ändras i regelverket
är att Drill och Orkester kan vara på
scenen tillsammans och att vi därtill
tillåts att ta in minst 200 personer i
publiken.

19/9 Svensk blåsmusikfestival
Arrangörerna jobbar febrilt med att hitta
sätt att genomföra delar av festivalen.
I dagsläget har man kortat ner den till
att endast vara lördagen den 19/9 och
tävlingsdelen är inställd. Tanken är att
de ska försöka genomföra parader och
konserter på stan. I vårt fall har vi ingen
möjlighet att öva >50 personer så vi
kommer endast ställa upp i konsertdelen
och då med en orkester som endast
består av 50 personer.
Det här är inte alls optimalt då vi helst
vill visa upp oss med full kraft och
styrka med våra drygt 110 aktiva men
som läget är nu har vi inget val och det
är viktigt att vi fortsätter att synas när
möjlighet ges därav beslutet.
Andreas kommer sätta ihop en spelbar
orkester utifrån antal som behövs i resp.
instrumentgrupp och de äldsta från
varje instrumentgrupp.
Tillåts man inte att genomföra detta
utomhus är tanken att orkestrarna
websänder konserten från en lokal i
Linköping samtidigt som man publicerar
gamla inspelade framträdanden från
tidigare festivaler.
Oktober
Årsmöte kommer att hållas fredagen
den 16/10. Valberedningen kommer nu
börja arbeta och förbereda alla val.
Cirka 2-3 veckor innan årsmötet
kommer årsmöteshandlingar skickas ut
och även förslag på de val som ska
göras så att man kan förtidsrösta.
Årsmötet kommer sedan genomföras
dels fysiskt med maxantal enligt
gällande regelverk samt via någon
digital kanal. Vi återkommer mer i detalj
om detta i samband med utskicket av
årsmöteshandlingarna.

Tvingas vi att ställa in konserten
kommer vi erbjuda återköp av biljetter.

Födelsedagar

Grattis på födelsedagen!
7/8
10/8
11/8
14/8
15/8
17/8
17/8
17/8
17/8
22/8
27/8
29/8
29/8
29/8

Raymond Tchou, Trombon
Amanda Holmström, Drill
Elsa Magnusson, Trombon
Tilda Svärdell, Drill/Saxofon
Elliot, Tuba
Ebba Hammarström, Slagverk
Emma Landström, Klarinett
Agnes Tengvert, Drill
Kristoffer Zanderholm,Saxofon
Evelina Malmén, Drill
Alfred Wall, Saxofon
Henry Lindeström, Horn
Molly Pettersson, Drill
Axel Rådholm, Trombon

1/9
8/9
9/9
15/8
28/9

Ida Almfors, Flöjt
Nils Karlsson, Saxofon
Anton Ejhed, Trombon
Siri Hollén, Trombon
Felix Lifh

Telefonnummer till ledarna för orkestern
och drillen:
Andreas: 072-241 88 11
Olivia: 072-246 07 81
Ordf. Camilla: 073-841 25 42

