Vad händer 2017?
Lilla Brassfestivalen 2017

SMMs Sommarmusikskolor 2017

24-25 mars i Värnamo med omnejd
En spelhelg (fredag - lördag) för barn och
ungdomar som spelar brassinstrument på musik- och
kulturskolor, i minibrass eller kornettskola. Helgen
innehåller repetitioner, solotävling och konsert.
Man kan anmäla sig som grupp eller enskild
deltagare. Övernattning ordnas för dem som önskar.
Övernattande grupper måste ha med minst en
ansvarig ledare.

Hjortsbergagården Alvesta, 26 juni-2 juli
Brassband ålder 10-16 år hjortsberga@smm.nu

Gäster: Patrik Randefalk - Eufonium,
Raf van Looveren – Kornett,
Magnus Brandseth – Tuba,
Lars-Otto Torsvik – Eufonium och kanske någon mer,
samtliga musiker som spelar på Sterling instrument.
Under helgen medverkar också SYBB och J-SYBB.
Info www.brassband.nu

Dirigent/Ledarkurser
Under 2017 kommer SMM och SBBF att samverka i dirigentoch ledarkurser vid fyra tillfällen under året. Man kan välja
att delta i en eller alla fyra. Kursen vänder sig både till
den som inte har dirigerat förut men som vill pröva på och
till den mångårige dirigenten som behöver nya impulser
och inspiration. Vi tar också med funktionen ledare och
vänder oss till styrelsemedlemmar som vill utvecklas och
inspireras. En väl fungerande orkester behöver ju bra
organisatörer vid sidan av de musikaliska ledarna. Som
lärare deltar bland andra Torgny Hanson och Philip Harper.
Övningsorkestrar kommer att finnas på plats. Kursledare är
Anders Lundin och Berit Palmquist.
1) 24-25 mars, Värnamo i samband med Lilla Brassfestivalen
2) 3-5 augusti, Jönköping i samband med
Sommarmusikskolan
3) 22-24 september, Göteborg i samband med
Pingstbrass blåsledardagar
4) 12-15 oktober, London, workshop och besök på
The Nationals i Albert Hall
För mer info kontakta Anders Lundin konsulent@smm.nu

Kanske det bästa sättet att tillbringa en sommarvecka
- med ett instrument i handen och omgiven av nya och
gamla vänner. Våra sommarmusikskolor vänder sig till alla
(barn, ungdomar och vuxna) som spelar blåsinstrument
eller slagverk. Orkesterspel är veckans huvudingrediens
men här finns också utrymme för undervisning i grupp eller
enskilt, musikteori, sång, sport och fritid. Har du aldrig varit
på sommarmusikskola förut så är det kanske dags nu.

Ralingsåsgården Aneby, 26 juni- 2 juli
Blåsorkester ålder 10-16 år ralingsas@smm.nu
Södra Vätterbygdens Folkhögskola Jönköping,
31 juli-6 augusti
Brassband och Blåsorkester från 16 år jonkoping@smm.nu
Gästdirigent, Philip Harper
Anmälan senast 30 april,
observera att antalet platser kan
vara begränsat.

Vill du spela in någon av våra
ungdomsorkestrar?
SYBB – Swedish Youth Brass Band
Ett nationellt brassband för dig som är 17-22 år och vill satsa
extra mycket på att utveckla ditt spel tillsammans med
andra. Fyra weekendsamlingar under vårterminen. Dirigent
Berit Palmquist. Anmälan senast 30 nov. till sybb@smm.nu
Junior SYBB – Junior Swedish Youth Brass Band
Ett nationellt brassband för dig som är 13-16 och vill
utvecklas tillsammans med kompisar från andra orkestrar.
Samlingar i januari, 24-26 mars och augusti.
Anmälan senast 30 nov. till jsybb@smm.nu
SYWO – Swedish Youth Wind Orchestra
En nationell blåsorkester för dig som är 16-20 och vill
utvecklas tillsammans med kompisar från andra orkestrar.
Lyckebokyrkan, Storvreta 2-6 januari. Orkesterchef Jan
Blomgren Dirigent Leif Pettersson. Anmälan till sywo@smm.nu

