
 Sommaren är slut och hösten har 
 anlänt och vi är så glada att dra 
 igång igen! Vi välkomnar alla nya 
 medlemmar till föreningen! 

 Repetitioner 

 Orkestern  har rep varje fredag 
 mellan kl 17-19:30 

 Frånvaro och Andreas mobil: Om man 
 inte kan komma är det viktigt att 
 musikanter alltid meddelar mig 
 (Andreas), i god tid, att man inte kan 
 medverka. 
 Hör av er på 072-241 88 11.   

 Bra att känna till: När jag ringer upp till 
 er blir jag kopplad via ett 
 kommunnummer som börjar på 010- 
 detta nummer fungerar inte att sms:a 
 till utan hör alltid av er på mitt 
 mobilnummer så kommer informationen 
 fram. Detta behöver fungera då det är 
 många att hålla ordning på. Vilket 
 såklart är jättekul!  

 För drillen  så är det tisdagar eller 
 onsdagar enligt schemat från 
 Kulturskolan 

 Frånvaro anmäls antingen direkt till 
 respektive drilledare eller till 
 drillsamordnaren Frida (070-657 69 56) 
 som meddelar berörd ledare. 

 Kalender 

 September: 

 Lördag 17/9  Blåsmusikfestivalen i 
 Linköping 
 (gamla orkestern och drillare) 

 11.30 Samling vid Domkyrkan i 
 Linköping 
 12.00 Avmarsch 
 14.30 Kartongkonsert 
 Hospitalstorget  (samling 14.00) 

 OBS! Gamla musikanter måste ta 
 med marschväskan på 
 fredagsrepet 16/9 

 Mer information finns i tidigare 
 utskickat Bokatmeddelande om 
 festivalen. 

 Oktober: 

 Fredag 7/10 inget orkesterrep 

 Fredag 21/10  Årsmöte 2022 
 Inbjudan skickades separat. 
 Handlingarna finns i tid på hemsidan 
 www.mumk.nu 
 Ej uniform, dock vårdad klädsel 
 Start: kl 17 för orkestern och drillen 
 (ej drillgrupp 4) 
 Själva årsmöte är kl 18 

 Lördag 22/10  Hemvändardag  med 
 gamla Mumkare. Repetition i 
 Lagmanshallen 10.00-12.00. Konsert 
 i Lagmanshallen klockan 15.00. Se 
 information i  Bokatmeddelande 
 och på Mumks hemsida: 
 www.mumk.nu 

 Fredag 28/10 Repetitionen med 
 orkestern i Norrgården 17-19 
 (scenen upptagen).  

 Hjälp med bakning/fikaservering till 
 Blåsledarsymposiet  måndag 31/10- 
 tisdag 1/11. Mer information kommer 
 separat. 

 November  : 

 Fredag 18/11 Mumk medverkar på 
 Kulturskolans jubileumsvecka 
 (Kulturskolan 50 år). Vi avslutar 
 veckan tillsammans med 
 Kulturskolans Stråkorkester med en 
 galakonsert. Vi ses klockan 17. 
 Konsert klockan 18.00 på 
 Kulturscenen. 

 Preliminärt söndag 27/11 
 Tomteorkestern  (liten grupp 
 slagverkare och brassare ur 
 orkestern) spelar på julskyltningen. 

http://www.mumk.nu/
http://www.mumk.nu/


 December  : 

 4/12 (2:a advent)  Julkonsert  med rep 
 lördagen innan (3/12) 
 Boka in datumen! 

 Sedan är det jullov till upptaktshelgen 
 i januari.  

 Följande aktiviteter är i skrivande 
 stund redan klara inför  våren 2023  . 
 Så skriv redan nu in detta i era 
 kalendrar. Viktigt att ni alla är med så 
 att vi får ett bra helhetsresultat.  

 Lördag 14 januari 2023 upptaktsdag 
 med Go Music (äldsta blåsorkestern på 
 Kulturskolan) (prel även söndag 15 
 januari) 

 Marschrep i Lagmanshallen:   
 Söndag 22/1 10.00-12.00 (ej drill)  
 Lördag 4/2 10.00-12.00  
 Lördag 4/3 13.00-15.00 
 (ej drillgrupp 3)  
 Lördag 1/4 10.00-12.00  
 Lördag 22/4 10.00-12.00 

 Marschrep utomhus:    
 Tisdag 25/4 17-19  
 Fredag 28/4 17-19  

 Lördag 18/3 rep på Kulturscenen 
 10.00-13.00 inför vår konsert på 
 söndagen. Samtidigt som vi repeterar 
 är det Öppet hus på Kulturskolan.  

 Söndag 19/3 18.00 Konsert (del av 
 Musikrådets konsertserie).  

 Sedan längre fram i vår tillkommer 
 såklart våra traditionsspelningar: 
 Valborg, 1:a maj, nationaldagen, 
 skolavslutningar mm). Mer info om 
 detta när det närmar sig.  

 Födelsedagar 
 7/9  Ebba Fahlén  Drill 3 
 8/9  Nils Karlsson  Saxofon 
 9/9  Valter Borell  Klarinett 
 9/9  Anton Ejhed  Trombon 
 12/9  Måns Persson Oberpichler  Trumpet 
 15/9  Siri Hollén  Trombon 
 25/9  Olivia Small Gustavsson  Drill 3 

 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 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! 


