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Till alla SMMs kårer – sprid gärna vidare!

Storsatsning på kristen blåsmusik för integration – missa inte detta!

Allmänna arvsfonden har utlyst särskilda medel för integrationsprojekt. SMM kommer att
ansöka om medel att starta minst 10 nya ungdomssatsningar, detta i samverkan med
Frälsningsarmén, Pingstbrass och EFS. Ansökan kommer att uppgå till flera miljoner
kronor – vi siktar högt. Vi söker lönemedel till lärare för de nya musikskolorna, liksom
medel till deltagande i våra sommarmusikskolor, ungdomsorkestrarna och liknande.
Vi söker kårer som vill vara med i denna satsning. Anmäl ert intresse under maj
månad. Jag bilägger en beskrivning av satsningen.
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Kurs för unga dirigenter
I samband med Ralingsåslägret erbjuder SMM en
kurs för unga dirigenter, detta under ledning av vår
konsulent Anders Lundin. Deltagarna får pröva
sina vingar under säker ledning, med en av lägrets
orkestrar som försöksobjekt. Tipsa de du bedömer
är ämnen för framtida ledaruppgifter i SMMs kårer,
och peppa dem att söka. Information biläggs –
sprid den till tänkbara deltagare.

Sommarmusikskolorna
Det är dags att anmäla sig till sommarmusikskolorna. Som vanligt samlas Symfoniskt
blås i åldern 10-16 år på Ralingsåsgården veckan efter midsommar. Samma vecka
utbryter brassband på Hjortsbergagården för samma åldrar. Vi gamlingar (dvs 16 år och
uppåt…) träffas på Södra Vätterbygdens folkhögskola första veckan i augusti. Mer
information och anmälan (numera elektronisk) finns på www.smm.nu
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Påminnelse: SMM-rabatt på noter 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

Påminnelse: Stöd till andaktslivet
Många kårer har redan nappat på erbjudandet om bra material för andakter i
blåsorkestrar, och fler är välkomna. Det finns två olika paket, beroende på situation.
Det är aldrig kört. En serie häften, 4 st korta (och billiga) av Kristina Reftel, inriktade
mot personer utan djupa kunskaper i kristen tro. Jag har läst dem och konstaterar att de
fungerar väl även för erfarna kristna.

Musik och gemenskap på kristen grund

Med evig kärlek. Också en serie häften, 4 st korta (och billiga) av Johan Reftel. De har
lite mer tuggmotstånd, och jag bedömer att de troligen fungerar bäst för erfarna kristna.

De kårer som vill prova dessa häften, kontakta mig så beställer jag en
orkesteruppsättning – ni betalar ingenting, SMM står för notan. (Det går naturligtvis
utmärkt att beställa dem direkt via Arguments hemsida www.argument.se, eller genom
att ringa dit på 0340 – 69 80 00)

Svensk Blåsmusikfestival
Jodå, det blir blåsmusikfestival
även i år. Skriv in 16-18 september
i Linköping i kalendern.
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Ungefär så här blir det, fast i färg…
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. Du som vill haka på såhär i elfte timmen, kontakta
konsulent@smm.nu. Skriv vilket instrument du spelar och lite om dina färdigheter.
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.
Er ordförande,

Jan Blomgren
076-7878336
ordforande@smm.nu

