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Till alla SMMs kårer – sprid gärna vidare!
Årsmöte de luxe – Cory Band, SYBB, Junior-SYBB och fler än så!

Det är väl inte alltid årsmöten brukar anses vara ljuspunkter i tillvaron, men i år kommer
SMMs årsmöte att vara något utöver det vanliga. Glöm tidigare annonserade datum, och
skriv istället in 2 april i Värnamo. Cory Band, världens högst rankade brassband, tyckte
att SMMs årsmöte lät så spännande att de valde att komma hit och hålla en
inspirationsdag i samband med detta1.
Våra ungdomsbrass, SYBB och Junior-SYBB, har gemensamt träningsläger med Cory
Band under helgen, som dessutom utgör Lilla Brassbandsfestivalen. Gissa om de är
taggade att få spela med världens bästa brassband! Jag kan inte låta bli att berätta att
Junior-SYBB var 42(!) deltagare vid senaste träffen. Det var så många att man fick kalla
in extra ledare på kort varsel. Tacka Gud; ungdomarna strömmar till för att få spela till
Herrens ära!
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Njae, jag erkänner att detta är en lätt förbättring av verkligheten…
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Schema för inspirationsdagen
lördagen den 2 april
Plats: Pingstkyrkan Arken, Värnamo.
10:00 Ledar- och dirigentseminarium med
Philip Harper och Cory Band.
13.00 Lunch.
14.00 Framtids-seminarium/diskussion.
16.00 Årsmöte.
19.00 Konsert med Cory Band i Arken.

Noter: SMM-rabatt hos Ulid
Inför 2016 har SMM tecknat avtal med Ulid
förlag om rabatt på inköp av noter för
brassband och blåsorkester. Typiskt rör det
sig om 10 % rabatt för musikkårer anslutna till
SMM. Har ni frågor om noter eller om ni söker
något särskilt så slår ni en signal till Ulf
Lydahl. Han hjälper er mer än gärna. Ni når
honom på 036-362479 eller mobil, 0735208301. Man kan också botanisera på
ulid.jetshop.se

Brass Celebration flyttas till
hösten 2016
Vi har tidigare utlyst en stor
brassträff i Stockholm i april. Pga
sjukdom flyttas Brass Celebration till
september 2016. Bland annat siktar
vi på ett massband som deltar i en
konsert på lördag kväll och i
gudstjänsten på söndag förmiddag.
Vi återkommer med mer information
framöver.
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Ny kår igång!
EQ Brass, ett nybildat brassband har startat i Rosengårdskyrkan i Helsingborg.
Initiativtagaren Holger Axell har burit en vision om ett band som medvetet verkar som
brygga in i församlingen – en orkester både för medlemmar och personer utifrån, och
inte minst de som varit med i gemenskapen men av olika skäl lämnat den; en orkester
som väg tillbaka till församlingen. Tanken är att orkestern ska verka i gudstjänster, men
även musicera utanför kyrkans väggar.
Redan från början är man så gott som full besättning! Man hade 25 på första
repetitionen, många som kom “på försök” och som omgående beslutade sig för att bli
bofasta, och fler är på gång. Premiären är 20 mars kl 17 i Rosengårdskyrkan.
Jag vill uppmana er alla: Be för EQ Brass. Dessutom, använd EQ Brass som
inspiration. De har visat att DET GÅR att starta nya orkestrar i full skala. Var sker nästa
nystart?
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SMM spelar på Equmeniakyrkans kyrkokonferens
SMM kommer i samband med Equmeniakyrkans kyrkokonferens att sätta ihop en
blåsorkester. Konferensen är i Stockholm under Kristi Himmelsfärdshelgen 5-7 maj
2016. SMM erbjuder alla blåsare, slagverkare och kontrabasister att vara med!
Deltagare från musikkårerna i Gamla Uppsala, Linköping och Västerås kommer vara
stomme i orkestern. Vi välkomnar dessutom fler orkestrar, grupper samt enskilda
musikanter att delta. SMM hoppas att intresset är stort och förbehåller sig rätten att sätta
ett max antal deltagare. Först till kvarn…
Intresseanmälan och frågor skickas till konsulent@smm.nu. Skriv vilket instrument du
spelar och lite om dina färdigheter. Anmäl senast 1/3.
Vi startar med repetition 5/5 efter lunch för att senare på torsdagskvällen spela på den
Internationella gudstjänsten på Kistamässan. Vi repeterar även på fredag
förmiddag/eftermiddag för att på kvällen tillsammans med konferenskören och solister
delta i Diakonias stora jubileum och musikfest i Immanuelskyrkan.
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Ny musik för SMM-orkestrar
– var med och önska!
SMM har träffat en
överenskommelse med Jan
Utbult om att arrangera
lovsånger för blåsorkestrar.
Några är redan beställda:
1. På dig min gud förtröstar
jag
2. I ditt ansiktes ljus
3. Vi vill ge dig äran och
tillbedjan
4. I din öppna famn
Så här ser det ut när man sjunger lovsång till blåsorkester.

Dessutom finns ett antal att
välja bland. Hör av dig till
konsulent@smm.nu och rösta
på dina favoriter. Ange vilka
fem (5) av lovsångerna nedan
du helst vill få arrangerade:
Kom du helige
Din trofasta kärlek
Högst av allt
Jag går på livets väg
Arrangemang som finns:
Ropa till Gud
Låt mina fötter få gå
Jag vill leva nära
Jag vill ge dig, O Herre, min lovsång
Himlen i min famn
Se hur gudsvinden bär
Bara i dig
Jesus är i centrum utav allt
Tusen skäl

Hallelujah (Cohen)
Majestät, Konung i evighet
Allt som du har sagt
Så stor är vår Gud
Du är helig
Din nåd är allt jag behöver
Så länge jag lever
Hosianna (Lovet stiger)
Du är vår far Gud
Du som stillar stormen
Lord I Lift Your Name On High
Därför vi prisar
You are holy (Prince of peace)

…eller föreslå någon annan lovsång!
Premiär blir på inspirationsträffen 2 april (se ovan). Arrangemangen skrivs så att de dels
har rent instrumentala delar, dels partier som passar att sjunga till.
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Kristen blåsmusik för integration
Förra brevet berättade jag om satsningen i Enköping med ett minibrass över alla
gränser. Sedan dess har fler visat intresse för liknande satsningar, och det pågår just nu
försök att få igång verksamhet på fler orter. I detta arbete, liksom i fallet EQ Brass
(ovan), vill SMM hjälpa till. Vi har stött sådana initiativ med att ordna instrument, noter,
lite hjälp med finanserna, goda råd, konsulenten kan hjälpa till med inspirationsdagar,
ledarstöd, mm.
Du som har en idé, hör av dig! Vi kanske kan hjälpa till med det som fattas för att komma
igång.

Till sist: Musik mot vinterdepression
En dag fick jag ett telefonsamtal. I andra
änden på luren fanns Duk-Kyung Chang,
professionell pianist och dirigent med
rötter i Korea och Kanada, som flyttade till
Sverige för tre år sedan. Hon noterade
snart att våra vintrar är väldigt mörka, och
många blir nedstämda av detta. DukKyung, som är varmt troende katolik,
funderade vad hon kunde göra åt detta,
och konstaterade att vår Herre nog skulle
uppskatta om hon spred lite ljus i mörkret2.
Sagt och gjort: hon lanserade därför
konceptet Musik mot vinterdepression.
Vi kommer att ha en kombinerad konsertoch gudstjänstserie under två månader
med just detta tema i min hemförsamling.
Detta har redan väckt stort uppseende –
den lokala tidningen ringde just och ville
veta allt om detta. Det gav mig chansen att
berätta om vår kyrka, hur vi verkar utåt,
och hur musik kan bära det eviga
budskapet. Bara en sån enkel sak som att
människor kommer till kyrkan för att må lite
bättre – visst är det värt att vara tacksam
för?
2

Läs första kapitlet i Johannesevangeliet om ni inte tror mig…
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Alla goda idéer bör stjälas! Börja genast öva varm och glad blåsmusik med sikte på
nästa vinter. Lägg sedan en konsertserie med din orkester i din kyrka med rubriken
Musik mot vinterdepression, förslagsvis i november eller januari-februari. Tipsa lokala
media, sprid på facebook, sätt upp affischer, och viktigast av allt: ta med din granne.
Lägg en kort betraktelse nära slutet i programmet varje konsert och avsluta med Abide
with me eller liknande enkla och innerliga musikstycke. Detta kommer att fylla kyrkan,
och människor kommer att bli berörda…

Er ordförande,

Jan Blomgren
076-7878336
ordforande@smm.nu

