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Julkonserten gick ju kanonbra! 
 
Nu när vi redan är inne i julstämningen så 
kommer här några julklappstips. Det kan vara 
en marschklämma till marschnoter, sordin 
eller plastmunstycke till brassinstrument eller 
nya uniformsskor (enligt 
uniformsreglemente). För skor 
kan ni också kolla med 
uniformskommittén vad som 
finns i lokalen (begagnade 
skor i olika storlekar). 
 
 
Andreas hälsar att ni i orkestern i brist på 
fredagsrepet kan lyssna på och spela till 
Mumklåtar på Spotify (hör av er till Andreas 
om ni ej har den). Och ni i drillen kan så klart 
drilla till låtarna! 
Vi ser fram emot att träffas igen i januari på 
upptaktsdagen. Vi håller tummarna att vi 
också får göra det med tanke på den 
pågående pandemin. 
 
Styrelsen kollar möjligheterna för en resa i 
sommar och återkommer i början av året. 

Kalender  
 
Januari: 
 
15/1 Upptaktsdag kl 9-16 

(kl 10-14 för drillgrupp 4) 
Denna dag kommer även orkestern 
Blåsslaget från kulturskolan att vara med. 
Mer info kommer strax innan via Bokat. 

 
 

Februari: 
 
6/2 Marschövning kl 10-12 
 Lagmanshallen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mars: 
 
5/3 Marschövning kl 13-15 
 Lagmanshallen 
 
19/3 Öppet hus på kulturskolan 
 Samt rep kl 9-14 
 Inför konsert söndagen 20/3 

 
20/3 Konsert kl 18 (i konsertserien) 
 Rep på eftermiddagen 
 
 
April: 
 
2/4 Marschövning kl 10-12 
 Lagmanshallen 
 
23/4 Marschövning kl 10-12 
 Lagmanshallen 
 
26/4 Marschövning utomhus 
 
29/4 Marschövning utomhus 
 

Födelsedagar 
 
1/11 Ivar Frisell 
14/11 Moa Franzen 
16/11 Karolina Forslund 
18/11 Moa Magnusson  
22/11 Irma Frisell 
27/11 Simon Hansson 
8/12 Alfons Häger 
15/12 Vilgot Holm 
16/12 Nemi Tolke 
19/12 Siri Eglund 
27/12 Alexandra Rydmark 
29/12 Rolf Dyrebrink 
31/12 Ludvig Kåhlin 
31/12 Clara Rådholm 
 
 

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 
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 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. 

 
Ta hand om er! 
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