
Nu är vi i full gång med vår
verksamhet med mycket rep och
spelningar framöver!

Datumen för sommarens resa är
klara! Vi åker torsdag 29 juni och är
tillbaka måndag morgon den 3 juli.
Festivalen heter ”Rasteder
Musiktage 2023” och vill man titta
lite vad som händer där kan man gå
in på: Rasteder Musiktage – Days of
music Rastede Germany – European
Championship

Glöm inte sälja Newbody!!!
Shopen är öppen t.om. 28 mars och
vi behöver sälja, sälja, sälja!
Intäkterna av försäljningarna går
bara till en liten del till resan.
Merparten används för att bekosta
vår verksamhet här hemma. Vi har
en hel del kostnader (t.ex. dyra
uniformer, lokalkostnader, arvode,
etc.) som behöver täckas.
Men klart att resan är den roligaste
kostnaden😊

Tyvärr har fotografen blivit sjuk och
vi har inte kunnat lösa det med så
kort varsel – så det blir ingen
fotografering på söndag 19 mars.

Läs noga i kalendern! Informationen
uppdateras och ändras ibland!

Repetitioner

För orkestern:
Vid marschrepen: alltid ha med
marschväskan med noter, notgaffel
samt sele till sitt instrument. Ta
också gärna med inneskor.

Ha alltid med marschväskan även
på fredagsrepen framöver samt
en penna för att kunna anteckna i
noterna (och den blåa pärmen så
klart).

På fredag 24 mars har Mjölby
kommuns skolor studiedag. Dock
inte Kulturskolan! Rep som vanligt!
inget rep 7 april, långfredag
inget rep 14 april, påsklov

För drillen:
Drillövningarna äger rum som
vanligt.
Se nedan i kalendern vilka av
marschövningar gäller för drillen
och vilka drillgrupper.

Kalender

Mars:

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. – gäller
orkester och drillgrupp 1

Söndag 19/3
ingen Fotografering
15.40 samling för alla medverkande:
orkester, drill 1, 2 & 4 i uniform
16.00-17.00 repetition
17.20-17.50 spelar Go Music i foajén
18.00 Vårkonsert (del av
Musikrådets konsertserie)
 

April:

Marschrep i Lagmanshallen:  
Lördag 1/4 10.00-12.00 (alla:
orkester och samtliga drillgrupper)
Ev. lördag 22/4 10.00-12.00 för
drill

Marschrep utomhus: 
Tisdag 25/4 17-19 (alla: orkester
och samtliga drillgrupper)
Fredag 28/4 17-19 (alla: orkester
och samtliga drillgrupper)

Valborgsspelning i Mjölby
Söndag 30/4 ca. 19.00-21.00 (alla:
orkester och samtliga drillgrupper)

https://rastedermusiktage.de/
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Maj:

Måndag 1/5 Vårväkt på morgonen
(alla: orkester och samtliga
drillgrupper)
Måndag 1/5 Förstamajfirandet på
förmiddagen/lunch (alla: orkester
och samtliga drillgrupper)

Lördag 27/5 Blåsmusikens dag,
spelning på förmiddagen

Juni:

Tisdag 6/6
Spelning i Skänninge på
förmiddagen
Nationaldagsfirande/Kulturskolans
dag i Mjölby på eftermiddagen

15 och 16/6
skolavslutningsspelningar

Onsdag 21/6 Konsert i Gästis

Juni/Juli:

Torsdag 29/6 avresa till Tyskland
Måndag 3/7 hemkomst

Augusti:

Upptaktshelg 19-20/8
19/8 Lördagsparad i Tranås

September:

15-17/9 Svensk Blåsmusikfestival i
Linköping

Viktigt att alla ställer upp vid våra
framträdanden för det är när alla är
med som det blir som allra bäst. Om
man inte kan vara med måste man
meddela detta i god tid. Fler
spelningar under våren kommer att
meddelas i Nissebladet så snart
detta är klart (skolavslutningar, ev
Tranåsmarscher mm) så håll utkik
och håll dig uppdaterad.

Födelsedagar

Sturesson Ellen Drill 2 03 01
Gladh Wilma Drill 1 03 05
Laveson Jonathan Trombon 03 06
Wall Olle Trombon 03 06
Holmström Emelie Drill 3 03 13
Fornander Vilma Drill 1 03 17
Sjödahl Isidor Klarinett 03 26

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.


