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Nytt år, ny termin och nya viktiga datum

På alla fredagsrep framöver:

att skriva in i kalendern! Våren närmar sig
med stormsteg och vi har massor att se fram
emot. Våren är musikkårens mest intensiva
period, så gör plats i kalendrarna så ni inte
missar något!

Ta med en penna ifall vi gör ändringar i
noterna. Aldrig kul att råka spela där vi
ändrat till en paus tex :)

Kalender
Februari
6/2 Marschövning i Lagmanshallen
10.00-12.00
11/2 Fredagsrep 17-19
Vi träffas på scenen direkt och spelar
17-19. OBS sluttiden!
25/2 Sportlov och därmed inget rep

Mars
5/3 Marschövning i Lagmanshallen
13.00-15.00
19/3 Rep inför konserten söndagen 20/3
På kulturscenen 9-14
Även öppet hus på kulturskolan.
För dig som spelar klarinett:
Planera in att stanna en extra timme efter
repet för att delta på ett seminarium med
Robert.
20/3 Konsert med Robert Hegg
Konsert 18.00 + rep på eftermiddagen

April
2/4 Marschövning
i Lagmanshallen 10.00-12.00
23/4 Marschövning
i Lagmanshallen 10.00-12.00
26/4 Marschövning utomhus
29/4 Marschövning utomhus

Även den blå pärmen och marschväskan (de
två små mapparna med marschnoter och
“kartongnoter”) ska med varje vecka.

Marsch-info:
Nu har marschövningarna dragit igång!
Viktigt att ta med instrument,
marschklämma, marschväska med
marschnoter, sele (för de instrument som
behöver det) och inneskor om du inte vill gå
på strumporna.
Har du ingen marschklämma är det viktigt
att skaffa en! Fråga din lärare om du behöver
hjälp att hitta rätt sort.

Resa
I vanliga fall åker vi på en utlandsresa så
gott som varje sommar. På grund av
pandemin har vi tyvärr behövt ställa in de
senaste två årens resor, men i år siktar vi
på att kunna åka iväg som vanligt. Vi
planerar nu för en resa till Schladming i
Österrike, för att delta på festivalen Mid
Europe 12-17 juli 2022. Vill ni veta mer om
festivalen kan ni gå in på
www.mideurope.at/en/
Att åka buss till och från Österrike tar sin
tid, så denna resa blir av den längre sorten
(perfekt för att ta igen för de senaste två
åren). Vi planerar att vara borta runt den
9:e till 18:e juli, lite beroende på vad vi
hittar på under resan utöver festivalen. Om
ni har förslag på aktiviteter eller sevärdheter
(nöjesparker, badplatser eller liknande) vi
kan besöka under resan, tar vi gärna emot
dessa! Maila då någon i styrelsen.
Är ni nyfikna på hur en resa med MUMK kan
gå till, kan ni kika in på vår Youtubekanal
för att se resan till Schweiz 2017:
https://youtu.be/hytZmF9f-Vc
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Födelsedagar

Uniformsinfo

1/1 Elvira Kåhlin
3/1 Oscar Ljungblad
5/1 Evelina Danell
7/1 Saga Holmström
8/1 Olivia Andersson
8/1 Elias Gestrin
8/1 Tuva Niskala
14/1 Elin Johansson
19/1 Lova Birath
21/1 Johanna Orgren
23/1 Olle Gransö
18/2 Jona Asserhed
20/2 Alvin Kåhlin
22/2 Julia Fornander
22/2 Oliver Sandell
26/2 Noah Kåhlin
27/2 Adrian Henricson
27/2 Wilmer Henricson

Prova era uniformer och se över ifall
alla delar passar och följer
uniformsreglementet. Exempelvis ska
drillen ha vita skor medan
musikanternas skor ska vara svarta och
putsbara.

Stort grattis till er alla!!

Fortfarande viktigt att ni hör av er till
ledarna ifall ni är sjuka eller inte kan delta
pga andra anledningar.
Telefonnummer till ledarna för
orkestern och drillen:
Andreas: 072-241 88 11
Frida: 070-657 69 56
Ordf. Kirstin: 076-235 69 71
Andreas telefonnummer är numera
kopplat till kommunens växel. Det
kommer därför upp ett 010-nr när
han ringer. Det enklaste sättet att nå
honom är att fortsätta ringa och
sms:a på 072-241 88 11.

Klicka här för uniformsreglementet.
Spotify
För att lättare öva hemma finns spotifylistan
“Mumklåtar” som Andreas uppdaterar
regelbundet. Där finns det mesta av det vi
spelar (antingen precis samma version eller
originalen att inspireras av).
Detta är ett mycket bra sätt att öva på
mellan de fasta repetitionerna/ drilla till
låtarna vi spelar.
https://open.spotify.com/playlist/3PvXDaa7
xuVTlfRVH6GfLW?si=0a8ac1b017564896
Hör av dig till Andreas ifall du inte lyckas
hitta listan.

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 Youtube, Facebook och Instagram, där ni
gärna får gilla, kommentera och sprida
inläggen så mycket ni kan och vill!

Övrigt
Vi forsätter rekommendera öronproppar för
att skydda öronen från starka ljud.
Fortsätt hålla avstånd så gott det går på
repetitionerna och stanna hemma vid
sjukdomssymptom.

Ta hand om er!

