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Plötsligt händer det! 

 
Det kommer ett Nisseblad... 
Under stora delen av våren har 
information gått ut via Bokat och 
som fungerade rätt så bra ändå. Men 
vi hoppas på ett mera normalläge 
inför hösten och att pandemin tillåter 
att vi kan öva som vanligt och kan 
planera in några uppträdanden 
framöver! 
 

Kalender 

Juli: 
Sommar! 

 
Augusti: 
20/8 Repetition på Kulturscenen 
17.00-18.30  
 
21/8-22/8 Upptaktshelg på 
Kulturskolan 
På lördagen har vi också en 
lördagsparad i Tranås klockan 11. 
Föräldrar behöver skjutsa dit och 
tillbaka till Kulturscenen. På 
söndagen kommer de nya 
musikanterna från Rockstar och är 
med oss. Ramtider för dessa dagar 
kommer framöver.  
 
27-29/8 Resa till Karlskrona 
Info kommer separat via Bokat 
 
 
September: 
18-19/9 Blåsmusikfestival i Linköping 
Vi har gjort en intresseanmälan. Mer 
info kommer när vi vet mer.. 
 
December: 
5/12 (2:a advent) Julkonsert med 
rep lördagen innan (4/12) 
Boka in datumen! 
 

 

Födelsedagar 
1/3 Ellen Sturesson, drill 
2/3 Meyah Karlsson, drill 
5/3 Wilma Gladh, drill 
6/3 Jonathan Lavesson, trombon 
6/3 Olle Wall, trombon 
13/3 Ellen Swartling, drill 
22/3 Fredrick Kämmerling, slagverk 
23/3 Lukas Sköld, trumpet 
26/3 Isidor Sjödahl, klarinett 
 
2/4 Alva Lindh, flöjt 
4/4 Philip Claesson, tuba 
7/4 Markus Borell, trumpet 
7/4 Elsa Eriksson, drill 
12/4 Saga Hjalmar, drill 
12/4 Jasmina Milosevic, flöjt 
13/4 Axel Holm, saxofon 
13/4 Emelia Timm, drill 
14/4 Benjamin Schander, slagverk 
17/4 Eja Billenius, drill 
20/4 Emma Persson, drill 
25/4 Svante Sylvan, trombon 
 
5/5 Elias Joelsson, klarinett 
9/5 Carl Berggren, tuba 
12/5 Jakob Centervad, trombon 
13/5 Tyra Asklöv, slagverk 
17/5 Martin Johansson, klarinett 
17/5 Iza Söderström, saxofon 
19/5 Lukas Bergstrand, elbas 
19/5 Marvin Kahl, trumpet 
23/5 Sofia Edström, klarinett 
26/5 Lisen Centervad, flöjt 
26/5 Esmeralda Sjödahl, klarinett 
27/5 Lucy Wissing, flöjt 
30/5 Judit Olofsson, trumpet 
 
1/6 Isabella Blixman, flöjt 
5/6 Edvin Johannesson, trumpet 
7/6 Emma Decker, saxofon 
14/6 Märta Kämmerling, trombon 
17/6 Johanna Andersson, horn 
17/6 Lucas Moberg, klarinett 
19/6 Anton Kahl, trumpet 
29/6 Josefine Rydmark, saxofon 
 
 
Stort grattis till er alla!! 
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Vid frånvaro 
Viktigt att ni hör av er till ledarna 
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 
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 information. Ni hittar oss på 
Instagram, Facebook och Youtube, 
där ni gärna får gilla, kommentera 
och sprida inläggen så mycket ni kan 
och vill! 

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. 

 
 
Övrigt 
Öronproppar kan man ha när vi 
repeterar om man tycker att det blir 
starkt ljud. 

 
Ha ett skönt 
sommarlov!  
Ta hand om er! 
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