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Ordföranden hälsar
åren försvann fort - nu 
är det sommar och vi 
får njuta av sol och 
värme och en välbe-

hövlig vila.

Vi i Tibro brass avslutade sä-
songen i strålande solsken på 
nationaldagen med ”Du gam-
la, du fria...” och ”O store 
Gud” vid den gamla Hem-
bygdsgården i Balteryd i Tibro. 

Vart tar allt ljud vägen?

När jag satt där vid den gamla 
Hembygdsgården kom jag att 
tänka på vart alla år tagit 
vägen? Jag började också 
fundera över vart all musik 
tagit vägen? 

Så kom jag på att jag läst i vår 
lokaltidning SLA (20/5) om 
Maria Hilmersson Landgren. 
Hon hade  deltagit i en utställ-
ning med sin skapelse ”Orbit” 
och videoverket ”I wish I had 
come out here earlier”. Orbit 
är en stor valsad plåt med hög-

talare som börjar vibrera när 
hon spelar upp ljud, Det är ju 
inte så långt från oss som spe-
lar brassinstrument där ljud 
uppstår av vibrerande luft. 

Nu håller Maria på med sitt 

examensarbete på Konstfack 
där hon ska spela upp ljudet 
från årsringarna på ett träd. 
Hon har en dröm om att kunna 
visualisera ljudet från en svun-
nen tid.

Det låter ju spännande. Jag har 
alltid varit fascinerad av tusen-
åriga träd som fortfarande le-
ver. Tänk om de kunde berätta 
allt de hört viskas i grann-
skapet!
 
Ljud som konst

Den lilla tidningsnotisen om 
Orbit gjorde att jag sökte vida-
re och upptäckte att begreppet 
ljudkonst är mycket större än 
jag visste. Det är ett vitt och 
stort område som rymmer allt 
från poesi till videokonst och 
olika former av ljudillustratio-
ner.

På Gotland driver Visby Inter-
nationella tonsättarcentrum 
projektet ”Gute Ljaudkarte”. 
Fyra konstnärer kommer i som-

mar göra installationer i 
gamla skyttevärn och 
fästningar. Tanken är att 
skapa en friktion mellan 
starka symboler. De an-
läggningar som skapats 
för att döda ska nu fyllas 
av  ljud som inte dödar 
utan får oss att tänka på 
tillvaron och meningen 
med livet. 

Ljud som berör

Det låter nästan som det vi 
håller på med inom brassmusi-
ken. Vi vill ju verkligen beröra 
människor med vår musik. Så 
du som vill vara med och ska-

pa ljud som berör och får män-
niskor att tänka på meningen 
med livet ska givetvis genast 
anmäla dig till Brasshelgen i 
Göteborg den 22 – 24 septem-
ber. Där är allt förberett för en 
härlig brasskonferens i Smyrna-
kyrkan. 

Temat i år är ju Brassmusikens 
roll i gudstjänsten och tanken 
är att vi nu tar ett steg vidare 
för att hitta rätt musik som går 
hem i dagens gudstjänster med 
lovsången i centrum. Missa 
inte detta tillfälle att uppleva 
god gemenskap och bli in-
spirerad.

Enkät

Jag vill till sist påminna om 
tankarna på ”Kristet blås” som 
kommer att tas upp på vårt 
årsmöte i Göteborg. Det skulle 
kännas bra om vi fick en reak-
tion på vår enkät från alla 
orkestrar innan vårt årsmöte så 
vi vet hur vi ska ta ställning till 
detta förslag. Svara till Willy 
Lindberg senast 31 augusti.

Jag önskar er alla en skön som-
mar!

Alf-Göran

Ljudkonstnären Maria Hilmersson Land-
gren med sin skapelse ”Orbit”

V

Omslagsbild (foto Peter Preston):
Del av Umeå Bleckblåsensemble
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ördagen den 6 maj åkte jag 
till Umeå Pingstkyrka för att 
höra på ett ungdomligt 
”wind band” med namnet 

”Blåsljud” från Robertsfors. 
Orkestern var välbesatt i både 
brass- och träblåsstämmorna i 
sann symfonisk bandstil med 
både piano och elbas.

Ledaren Leif Olsson presenterade 
detta digra program, som utöver 
orkesterspel, innehöll både in-
strumental- och sånginslag.
  
Nu kan jag inte beröra alla inslag 
i det långa programmet, men det 
började bra med ”How high the 
moon” och sedan i kontrast ett 
trevligt arr. av ”Swing Low”. Det 
klassiska musikstycket ”Fanfare” 
med franskt 1600-tals musik var 
kanske den minst lyckade denna 
kväll – även Wilhelm Petersons-
Bergers ”Vid Frösö kyrka” hade 
svårt att hålla stämningen, men 
jag är övertygad om att med tiden 
kommer ”Blåsljud” även be-
härska den klassiska schangen.

I de rörliga och rytmiska stycker-
na var orkestern minsann på aler-

ten, mycken spelglädje samtidigt 
precision med ”tight” framfö-
rande – mycket imponerande.
Jag njöt särskilt av träblåsarnas 
samspel i början av ”Sentimental 
Journey”.
  
Brass sektionen var väl represen-
terade med trumpeter, kornett, 
trombon, valthorn & tuba. Pro-
grammet innehöll allt från film-
musik med Walt Disneytema till 
sakrala inslag.

Sångaren Tomas Nestander ovan 
sjöng tillsammans med bandet 
några storbandslåtar – samt svara-
de för ett par sakrala inslag, näm-
ligen Ingemar Ohlsson ”Hoppet 
som bär mej” med fin beledsag-
ning av orkestern och Lina San-

Symphonic Band på besök i Umeå

L
dells ”Blott en dag” till ackoman-
jemang på piano och klarinett.

Klarinettisten heter Hugo Olsson, 
son till dirigenten, hans ”a cap-
pella”-framförande av ett dansk 
tema med variationer vittnade 
om att han tillhör den högre 
skolan. Programmet avslutades 
med den medryckande ”Ain¨t no 
mountain high enough” där även 
publiken kom i gungning.

För att summera, en härlig kon-
sertkväll, en inspirerande ung 
orkestern, mycket tack vare en 
oerhört dynamisk och skicklig 
ledare som vet hur han ska ta 
sina musiker.

”Blåsljudet” är anknuten till 
Pingstförsamlingen i Väster-
bottens Mellanbygd i Robertsfors.
I vanliga fall blir det oftast guds-
tjänstspelningar som gäller – men 
ibland vill denna unga orkester 
visa att de kan så mycket mera – 
och det var precis så de gjorde 
med  denna ”vårkonsert” och för 
detta tackar vi.

              Text o foto Peter Preston

”Blåsljud” från Robertsfors gav konsert i Umeå Pingstkyrka under ledning av Leif Olsson
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Traditionsenligt väcktes Fin-
spångsborna av Reveljen i år. En 
Revelj som fick många att min-
nas tillbaka - och framkalla en 
och annan tår. Då upprepade sig 
en tradition som daterar sig till-
baka till 1880 talet.

Finspångsborna på den Östra si-
dan av Finspångsån blev i år 
väckta av de förenade frikyr-
kornas musikkår under ledning 
Peo Florebrandt & Peter Larsson. 
De startade kl. 05.00 vid slottet 
och gick sedan via Slottsvägen 
över Norrmalm ner mot Villa-
vägen ned till Missionskyrkan där 
det blev frukost. Vidare över Ös-
termalmsvägen-Laduvägen mot N 
Storängsvägen och gångvägarna 
till Dunderbacksvägen-Hårstorps-
vägen-S Storängsvägen till Stor-
ängsgården där kaffe serverades. 
Vidare via Kapellvägen, Högalid 
mot Östermalsmvägen för att 
marchera ned till Bergslagstorget. 

Under marschens gång stannade 
de till vid olika äldreboenden och 
öppna platser där man gav små 
konserter. Finspångs Kommun 
och några andra företag  bjöd 
musikanterna på kaffe och smör-
gås på väg. 

I  Viggestorp och på Finspångs 

Västra sida kom Finspångs Skol-
mussikkår och spelade under led-
ning av Johan Åhs.  De började 
ca. kl. 06.00  i Viggestorp, och 
spelade sedan på olika platser  på 
västra sidan av Finspång. Vårt mål 
var att de båda orkestrarna skulle 
r 

stråla samman vid Bergslagstorget 
vid  ca. 9.30 tiden för att avsluta 
med en konsert.

Klockan 18.00 marscherade man 
från Netto via Östermalmsvägen 
till Finspångs Slott, där dagen
avslutades med en konsert och 
orkestern spelade Svenska Ar-
méns Tapto. 

En av deltagarna 
berättar: ”Jag kan 
tillägga att det var 
soligt vårväder på 
årets revelj men 
att temperaturen 
låg på 0°C när vi 
startade kl. 5.00 
så det var vantar 
på som gällde. Vi 
hann spela revel-
jen 45 gånger in-
nan vi var klara 
strax före kl.10. 
Det var en runda 
på drygt milen 
och 14000 steg”.

På kvällen var det tapto och då 
var det en betydligt kortare sträc-
ka. Det fina vädret och att taptot 
sammanföll med det traditionsen-
liga valborgsfirandet vid Finspång 
Slott gjorde att extra många såg 
taptot som även innehöll en mini-
konsert på slottstrappan. Taptot 
avslutades med trumsalut utförd 
av Johan Larsson och Dick Kind-
åker. 

Yngste musikanten var 12 år och 
äldste var 75 år.

Lite intressant historik*
Reveljen har sitt ursprung, enligt 
uppgift, i Skarpskyttemusikkåren i 
Eskilstuna och kom till Finspång 
via en man vid namn August 
Waldemar Nahnfeldt. Blåsmusi
ken som fanns i Finspång vid den 
tiden hade verkat sedan ca 1860 i 
olika skepnader. Den kom till 
stånd tack vare Carl och Augusta 
Ekamn som hade ett stort musik-
intresse, och var frikostiga både 
med pengar och punch. Detta  
ledde till att brukskassören Sixten 
Hagelstein, bröderna, tillika 
tjänstemän vid bruket, Alfred och 
Jakob Lindström tillsammans med 

Reveljen -
en tradition att bevara

Här är kårerna på marsch mot Fingspång Slott för konsert

Förenade frikyrkornas musikkår och Rejmyre musikkår
anländer till Bergslagstorget 
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bruksarbetaren F. Bark fick möj-
lighet att spela och praktisera sin 
musikalitét vid olika samman-
komster såväl vid  slottet som 
spelande av midsommarmusik 
vid dansbanan.

För bruksarbetaren Bark och de 
tre bokhållarna hade det nog inte 
varit så lätt att få tid och ekono-
miska  möjligheter att ägna sig åt 
denna hobbybetonade verksam-
het om inte bidrag och intresse 
kommit från patron Ekman.

Reveljen har spelats av olika blå-
sorkestrar under årens lopp. Allt i 
från Bruksmusikåren,  Finspongs 
Musikföringen, sextetten Klippan, 
Brödrasextetten, Frälsningsarméns 

hornmusikkår, Finspångs Blåsor-
kester, Finspångs Gossorkester, de 
förendade frikyrkornas blåsorkes-
ter och Finspångs skolors mussik-
kår som numera spelar revelj på 
Viggestorps området något sena-
re.

Den kanske mest udda orkestern 
som spelat Reveljen är Ljustes 
bröder som ställde till med förtret 
i det gamla brukssamhället Fins-
pong. När det var dags för revel-
jen hölls tiden för start och vilken 
väg som skulle gås hemlig. Lju-
sets bröder kom först upp ur 
sängarna och gick före de andra 
med sina instrument. Instrumen-
ten bestod av diverse saker som 
det gick att föra oljud med, plåt-

”Tapto konsert” på slottstrappen. Dirigent Peo Florebrant.

FFM och Skolmusikkåren spelar gemensamt avslutningsstycke på årets revelj - Under blågul fana.
FFM består av Finspång Brass och Frälsningsarm+ens Musikkår.

burkar, bleckpipor och fioler till 
exempel. Musikanterna var ut-
klädda och en del av dem kunde 
inte betecknas som nyktra. Det 
var cirka 20-talet av Ljusets brö-
der. Deras konkurrens och upptåg 
fick Nahnfeldt att ilskna till och 
sade: ”Nej fy tusan pojkar, vi går 
åt Lotorp”, och så blev det. Det 
medförde att även Lotorpsborna 
under ett antal av år väcktes av 
reveljen.

Under årens lopp sedan 1884 då 
det spelades Revelj för första 
gången har det gått upp och ner 
med spelandet och intresset för 
reveljen. I skrifter har jag hitta att 
det sedan 1887 spelats Revelj 
kontinuerligt i Finspång. Från och 
med 1947 och fram till slutet av 
sjuttio talet gick det en orkester 
på vardera sidan av Finspångsån 
och väckte Finspångsborna. 

*Källa: Tidskriften Toner i bruksbygd 
samt muntlig överföring från äldre 
Finspångare.

Med musikhälsningar
Per-Erik Störe

Tack till Eva Yngvesson för text 
och Bertil Calderon för fina
bilder.
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ot slutet av maj månad 
blev jag varse om en 
brassensemble som skul-
le konsertera i grann-

staden Umeå.

Väl på plats äntrade tiomanna-
ensemblen koret i Tegs kyrka, en 
brassgrupp som bestod av fyra 
trumpetare (som också behärskade 
kornett, flugelhorn & piccola- 
trumpet), ett valthorn, en trombon, 
ett barytonhorn, två euphonium och 
en tuba, allt under ledning av 
Gunner Walldén. Det var också han 
som hade ”arrat” eller instrumenterat 
de flesta verken.

Programmet började friskt med 
Rossinis ”Ouvertyren till William 
Tell” – och snart skulle det framföras 
ett liknande ambitiöst verk av Franz 
von Suppé, nämligen ”Lätta Kavalle-
riett”, då kan man inte bli annat än 
imponerad. Det finns inspelningar 
med dessa verk, den ena med ett 
mera vansinnigt tempo än den andra 
– men Umeå Bleckblåsensemble 
hade valt ett behagligt tempo som de 
klarade galant. Ett plus i kanten för 
det fina flugelhornsolot i den melan-
koliska inledningen till stycket.

Mellan dessa två stora verk fick vi 
höra ”Songs of Scotland” inspirerat
av Joe Stafford. Här fanns flera kända 
melodier, t.ex. ”If you take the high 
road” och ”Skye boat song” med 
flera.

Två marschstycken fanns också med 

i programmet, ”Kungliga Gardets” 
marsch samt Victor Widqvist's 
”Under blågul fana”. Här gjorde 
trumpetsektionen ett otroligt bra jobb 
att fixa den egentliga klarinettstäm-

man – och i Dess dur dessutom.

Citizen Steves ”Song of the Land of 
St.George” är en hyllning till landet 
Storbritannien även om vi endast 
fick  höra en kort sats med namnet 
”Somerset Wasail” som syftar på alla 
cideräppelträd som odlas i grev-
skapet Somerset.

När det var dags för den engelska 
trad ”Early one morning”, bantades 
ensemblen ner till en kvintett och var 
kanske kvällens bäst stämda inslag.

Hela ensemblen förenades i ”Gaiety 
Polka” och likaså i Nils Lindbergs 
tonsättning av ”Torn-Eriks visa”, 
spelat med fin ton och känsla av 
flugelhornisten där hela ensemblen 
följde med i dirigentens intentioner.

Flera psalmer spelades tillsammans 
med publiken där piccolatrumpeten 
förgyllde dessa sommarkoraler. Den 
skojiga ”Aint she sweet” tjänade som 
extranummer. 

För att summerar mina intryck denna 
kväll. Det var ett väl valt program 
med många fina inslag. Jag blev 
jätteglad att det fanns en brass-
ensemble av så hög klass här uppe i 
norr. Tyvärr var ensemblens antal 
större än publikens, kanske måndag-

kvällen inte var ett bra konserttillfälle.

De flesta musikerna hade säkert 
kommit direkt från jobbet. Jag skulle 
gärna vilja höra dem vid ett gynn-

sammare tillfälle, där de uppträder 
för ett mera inspirerande publikantal, 
där musikerna hade tid för sej själva 
till lite samspel innan, då tror jag på 
ett ”tajtare” precisionen i spelet, 
renare stämning och bättre samspel 
allmänt.

Umeå bleckblåsensemble är mycket 
bra -  och de äger potential att blir 
ännu bättre. Tack Gunnar Walldén, 
dirigent & arrangör, och till hela 
bandet, jag ser fram emot att höra er 
igen.

                       Text o foto Peter Preston

Umeå Bleckblåsensemble ”in concert”

M

Dirigent och arrangör Gunnar Walldén

Här ser vi delar av den tio man starka brassensemblen som bestod av kvinnor i trumpetsektionen
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Gör som jag - lyssna till Peter Prestons radioprogram på
www.brasstracks.se!

   ”brassnörden” 

1996 klev jag in hos Marinens 
Musikkår för första gången. Då 
som tjugosexåring visste jag 
inte mycket om Karlskrona och 
Blekinge, än mindre om mar-
scher, turnéliv eller ned-lägg-
ningshot. Nu tjugo år senare 
har jag spelat musik från jor-
dens alla hörn, jag har turnerat 
och sett många platser och 
dessutom upplevt yttre hot mot 
kåren ungefär vart fjärde år.

Marscherna har aldrig klingat 
så bra som nu. Turnerandet går 
som tåget och inte ett enda hot 
om avveckling har lyckats 
överlista oss. Nu har jag kastat 
loss, hissat flaggan och lämnat 
gänget. I april tillträdde jag 
som länsmusikchef i Östergöt-
land.

Att jobba i en orkester är som 
att vara en viktig och betydel-
sefull kugge i ett hockeylag. 
Din insats som målvakt, back, 
trumpetare eller klarinettist be-
tyder allt. Vare sig det är trä-
ning, repetition eller konsert så 
hänger resultatet på dig och 
lagkänslan byggs allt starkare 
när applåderna från fansen 
ekar. Mil efter mil i turnébus-
sen, timmar av lobbyhäng på 
allehanda hotellkedjor och tju-
go år av dagligt repeterande 
har satt sina spår.

Med Marinens Musikkår har 
jag fått spela en enorm mängd 
av varierad repertoar. Ny mu-
sik, gammal musik. Svängiga 

låtar och klassiska låtar. Kon-
serter för barn och pensionä-
rer, konserter i krigszoner och i 
glassiga konserthus. Vi har be-
sökt platser som Kosovo, 
Bosnien, Afghanistan, St Pe-
tersburg, Quebec och Nice 
och vi har givetvis regelbundet 
spelat i Eksjö, Karlsborg, 
Halmstad, Skövde och Stock-
holm. Var vi än har dundrat in 
så har vi mottagits med öppna 
armar. Det är klart att självför-
troendet stärkts i en sådan 
vardag och främst i stunder när 
överlevnadskamper alltid 
slutat med seger.

2014 skulle nycklarna ha läm-
nats in, uniformerna skulle 
hängas upp på galjen för gott 
och det sista ackordet skulle 
vara spelat på hösten. Vi drog 
igång en mobilisering som 
handlade om att få med så 
många beslutsfattare som möj-
ligt för att få dem att förstå vid-
den av förslaget om nedlägg-
ning. Till slut stod alla på vår 
sida och sa samma sak. Vänd-
ningen kom när statsrådet En-
ström (m) sa att musikkåren 
inte skall läggas ner utan man 
lovade att titta vidare på frågan 
och sedan när statsrådet 
Hultqvist (s) sa att musikkåren 
ska vara kvar, punkt slut. Stöd 
från två separata regeringar, 
dubbel seger.

När det sedan visade sig att 
pengarna lades tillbaka, det 
vill säga ingen annan del av 
Försvarsmakten blev drabbad 
så kändes det som att Gud 
hade ett finger med i spelet. 
De tuffa killarna som jobbade 
för en nedläggning grävde ner 
sina stridsyxor och erkände att 
vi hade drivit överlevnads-
kampen på ett exemplariskt 
sätt.

Nu kan jag inte annat än 
önska mina kolleger i kåren
en framgångsrik tid framöver. 
Sommaren är här sig vilket in-
nebär musik på gator och torg 
och det som en militär musik-
kår ofta lyckas med, till skill-
nad mot större orkestrar och 
institutioner är att man med 
enkla medel når en bred 
publik av vanligt folk.

Marinens Musikkår lär se till 
att den långa obrutna traditio-
nen får fortsätta vara obruten,
i minst trehundra år till.

Peter Stolpestad

Marinens Musikkår - 
i 300 år till
Peter Stolpestad ser tillbaka på lite drygt 20 år i Marinmusikkårens
tjänst - via turnéliv, marscher och nedläggningshot.
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Speaker's
   Corner

ära musik vänner, nu är 
den sköna sommaren här. 
Hur vi har längtat! Det var 
inte så länge sedan man 

var ute och skottade efter plogbi-
lens framfart. Ett av vårens efter-
längtade tecken här uppe i norr 
är när isbrytaren återigen öppnar 
sjövägen intill Norrlands hamnar.

Det verkar alldeles nyss som jag 
hälsade våren välkommen, då var 
det den sista april tillsammans 
med Örnsköldsviks Blåsoktett, 
snöflingor i luften - en kall och 
blåsig stund på Ö-viks torg.

Vid skrivande stund ha vi i bras-
set tagit beslut att på eget bevåg 
ge oss ut själva på sta'n på öv-
ningskvällen med evangelium, 
det blir några gånger i försommar 
och några gånger vid hösttermi-
nens upptakt. Vi kommer att sätta 
upp vår ”här spelar Pingstbrass”- 
skylt, vi spelar först och främst 
kända sånger och melodier samt 
bjuder på kaffe och samtal. Vi 

måste ju ut bland folket !

De flesta av oss vill njuta av som-
marens soliga dagar på olika sätt, 
i stugan, i båten på havet, i träd-
gårdens hängmatta, kanske en 
resa utomlands, en del kanske går 
på en brass-sommarkurs – det är 
alltid stimulerande för både unga 
och äldre.

Herren själv vill leda oss på ”grö-
na ängar - där vi finner ro”. Vi 
har  mycket att tacka Jesus för 
och säkert många bönämnen som 
medföljer oss genom semester- 
tiden. Den Gud som ”redan har 
välsignad oss” är fortfarande vår 
hjälp och stöd under sommaren.

Som isbrytaren i Ö-viks fjärden 
bereder en väg genom isen intill 
målet, och precis som Ö-viks 
brass vill med sin satsning på 
sta'n,  vill vi alla bereda en väg 
för Herren. Låt oss tillsammans 
bereda denna väg i bön, genom 
vårt helhjärtade satsning att få 

K
fram de ”himmelska tonerna”. 

Vår gemensamma Pingstbrass- 
samling i september i Göteborg är 
en utmärkt källa till inspiration, 
en helg att ladda inför alla uppgif-
ter som väntar oss. Kom beredd 
själv på alla sätt – så att Du har 
någonting att tillföra samman-
komsten, var frimodig och anmäl 
dig gärna i förväg till olika upp-
drag,  det skulle underlätta på 
årsmötet - då det ibland upplevs 
nästan försent att besluta i som-
liga ärenden.

Jag önskar alla Brassnytt läsare en 
välsignelse rik sommar.

                         Text Peter Preston
Foto Louise Preston

Örnsköldsviks Blåsoktett spelar på torget, att döma av bilden var det inte någon sommarvärme då.



www.brasstracks.se

Peter Prestons
radioprogram

med härlig brassmusik
finns nu på webben
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MARINENS MUSIKKÅR

KONSERT
den 25 oktober kl 18.00 

ARKEN • VÄRNAMO

HAR DU TAGIT DEL av informationen om ”KRISTET BLÅS”?
Om inte, hör med din ledare och samtala kring frågan och ge 
en kommentar till PBB.s årsmöte i Göteborg.

Sänd ett e-mail till redaktionen eller till ordförande Alf-Göran 
Waldenvik - agw@telia.com - senast den 31 augusti 2017.



Smyrna Brass hälsar varmt välkomna till

PINGSTBRASS 2017

Brassets roll i gudstjänsten
Konferensen kommer fokusera på hur brassbanden ska 

anpassa sig efter den nya tiden. Hur vi på ny  kan bli en 
naturlig del i gudstjänsten och församlingen.

Plats: Smyrnakyrkan, Göteborg
Kostnad: 500 kr

För mer info: pbb.nu och 
Smyrna Brass Facebook-sida

David är trumpetaren som började skriva 
musik när han var 13 år. En meriterad 
musiker som bland annat spelat med 
både Göteborgs symfoniker och Göteborg 
Wind Orchestra. David är dirigent för 
Betlehemskyrkans Musikkår.

Instruktör: David Glänneskog

22 – 24 september i Göteborg



BRASS  &  LOVSÅNG

Pingstbrass  2017  bjuder  in  till  

öppet  seminarium  om

Lördag  23  september  

kl.  13:15  i  Smyrnakyrkan

MATTIAS  MARTINSON

Lovsångsprofil  och  föreståndare  

för  Nimbuskyrkan  på  Öckerö.

Mattias  kommer  undervisa  om  

musikens  roll  i  gudstjänsten  och  

”grejen”  med  lovsång.

Medverkande:



BOENDE
Behöver  du  någonstans  a   bo  under  konferensen?  
Genom  konferensen  har  du  möjlighet   ll  raba erade  priser  hos  
Göteborgs  Vandrarhem  fram   ll  26  augus .  
Ange  kod:  ”Brass  17”  vid  bokning.
För  mer  info  om  priser  och  parkering:  www.pbb.nu.

Fredag  22  september

18:30-‐19:15   Incheckning  med  fika
19:15-‐21:30   Repe on  med  konferensorkestern
21:30        Korv  med  bröd  och  dricka

Lördag  23  september

09:00-‐10:25   Repe on  med  konferensorkestern
10:30-‐11:0010:30-‐11:00   Fika
11:00-‐11:45   Repe on  med  konferensorkestern
11:45-‐13:15   Lunch  på  stan  (ingår  inte  i  deltagaravgi en)
13:15-‐14:30   Seminarium:  Brass  och  lovsång
         Med  Gustav  Thoursie  &  Ma as  Mar nson
14:30-‐16:00   Repe on  med  konferensorkestern  +  lovsångsteam
         (övning  inför  gudstjänsten)
16:00-‐16:1516:00-‐16:15   Fika
16:15-‐17:30   Årsmöte
18:00        Festkväll  med  konsert  och  middag
         Konsert  med  Betlehemskyrkans  musikkår  och       
         dirigenter  från  SMM:s  dirigentutbildning

Söndag  24  september

09:30-‐10:30   Repe on  inför  gudstjänst
11:0011:00        Medverkan  i  Smyrnas  förmiddagsgudstjänst
13:00        Avslutning  med  fika

PROGRAM

PINGSTBRASS  2017



Anmälan till Pingstbrass 2017 
 

Namn*:          

Orkester*:         

Instrument*:      

Önskad stämma*:      

Mobiltelefon*:      

E-post*:       

Adress:       

Postnummer:    

Ort:       

 

Vilka dagar har du möjlighet att delta i konferensen?  

Fredag 

Lördag 

Söndag 

Ev. övrig information och specialkost:    

       

       

* = obligatorisk uppgift 

 

Deltagaravgift: 500 kr. Betalas in till Smyrna Brass Plusgironr: 24 05 86-8. 
Märk inbetalningen med ”Pingstbrass 2017”. 

Sista anmälningsdag: 31 augusti, men begränsat antal platser. 

Anmälan sker enklast via internet, länk till anmälningsformulär finns på 
www.pbb.nu eller här: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLOyvNTuThmmRhFHyxwB9p0
A-vjyoickqhkBrui8TtLNq3xw/viewform  


