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Hej!

Marschövning

Numera är det svårt att skicka ut
information som ska gälla lite framåt
i tiden som vi brukar göra när det
inte är en Pandemi som strular med
vår planering.

Söndag 28/3 10:00-12:00
Lördag 17/4 10:00-12:00

Därför har ni alla fått ett eller flera
Bokat-meddelanden per vecka för att
kunna få ut information snabbt och
enkelt.

Repetitioner

Ev. kommer vi att ha marsch
övningar utomhus, alla tillsammans,
om vädret och pandemi-läget tillåter
det. Mer info kommer senare

Födelsedagar

För våran orkester repetitioner får vi
fortsättningsvis vara på Norrgården
och inte på kulturscenen.

1/1 Elvira Kåhlin, Horn
7/1 Saga Holmström, Flöjt
14/1 Elin Johansson, Klarinett
21/1 Johanna Ogren, Saxofon
23/1 Olle Gransö, Trumpet

I dagsläget kan vi vara ca 50
personer på Norrgården, platsen där
tillåter att alla kan hålla tillräckligt
med avstånd till varandra.

4/2 Tor Dyrebring, Klarinett
20/2 Alvin Kåhlin, Tuba
27/2 Adrian Henricson, Saxofon
27/2 Wilmer Henricson, Tuba

Glöm inte ta med dina egna kartong
noter och kanske också din
marschklämma om du tycker det är
svårt att läsa från notställe.

Stort grattis till er alla!!

Drillen har kunnat börja öva som
vanligt

Kalender
Mars:
14/3 Vår planerade vårkonsert kan
tyvärr inte genomföras

April:
30/4 Valborgsfirande, i dagsläget kan
vi inte säga om eller hur vi kommer
att kunna uppträda
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Vid frånvaro

Spotify

Viktigt att ni hör av er till Andreas
eller Olivia när ni inte kan vara med
eller är sjuka.

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.

Telefonnummer till ledarna för
orkestern och drillen:
Andreas: 072-241 88 11
Olivia: 072-246 07 81
Ordf. Kirstin: 076-235 69 71

Digitala kanaler
Glöm inte att följa oss på våra
digitala kanaler! Där kan ni se bilder
och videos från övningar och
framträdanden samt tillbakablickar
och informatio. Ni hittar oss på
instagram, Facebook och Youtube,
där ni gärna får gilla, kommentera
och sprida inläggen så mycket ni kan
och vill!

Ha ett skönt sportlov!
Ta hand om er!

