Hej!
Först och främst vill vi tacka
alla er som var med i
Karlskrona och i Tranås,
mycket bra gjort! :) Nu är
hösten här och det är dags för
en ny termin. Här kommer lite
allmän info och andra datum
som är viktiga att ni bokar in
redan nu, och om ni inte kan
vara med så är de viktigt att
ni hör av er i god tid.
Gällande repetitioner
framöver:
För orkestern:
Vi hoppas kunna gå tillbaka
till normalläge så mycket som
möjligt, så från och med nu
kommer orkestern öva kl
17-19:30 med stämrep på
Norrgården. Repet nästa
vecka se dock lite annorlunda
ut men mer info kommer på
bokat.
För drillen:
Drillen kommer att ha
repetitioner på tisdagar och
onsdagar enligt schemat från
kulturskolan.

Kalender
September
18-19/9 Blåsmusikfestival i
Linköping.
svenskblasmusik.se
Vi kommer att ha en marsch
genom stan samt en stående
konsert på lördagen. Tider
kommer skickas ut på bokat.
Det kommer finnas möjlighet
att delta i olika workshops,
kolla här: Workshops svenskblasmusik.se
Sit-in med östgöta
blåsarsymfoniker är dock
inställd pga smittskyddsskäl.
Oktober
8/10 Studiedag ingen
repetition.
22/10 - Årsmöte
Inbjudan skickas senare
separat.
December
5/12 (2:a advent)
Julkonsert med repetition på
lördagen den 4/12.

Födelsedagar
7/7 Linus Nyman
9/7 Linnea Martini
14/7 Julia Larsson
14/7 Jonathan Willén
18/7 Filippa Ingesson
18/7 Victoria Svensson
23/7 Ellen Malmén
25/7 Sara Holmquist
28/7 Adam Olofsson
28/7 Jesper Olofsson
29/7 Hugo Magnusson
3/8 Thea Pettersson Björk
7/8 Raymond Tchou
9/8 Spencer Almgren
11/8 Elsa Magnusson
14/8 Tilda Svärdell
17/8 Ebba Hammarström
22/8 Evelina Malmén
27/8 Alfred Wall
29/8 Molly Pettersson
29/8 Axel Rådholm
Stort grattis till er alla!
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
Frida: 070-657 69 56
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 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 / till
att drilla låtarna vi spelar.
Övrigt
Öronproppar kan man ha när vi
repeterar om man tycker det blir
starkt ljud.

