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Nyheter och information från konsulent och ordförande

Sommarmusikskola
Hjortsberga
24 juni - 30 juni
Brassband ålder 10-16 år.
Frågor och information
hjortsberga@smm.nu
Detta är kursen för alla unga,
från nybörjare till dig som
spelat i flera år. Det finns en
orkester för alla
kunskapsnivåer.

Ralingsås
24 juni - 30 juni
Blåsorkester ålder 10-16 år.
Frågor och information
ralingsås@smm.nu
Detta är kursen för alla unga,
från nybörjare till dig som
spelat i flera år. Det finns en
orkester för alla
kunskapsnivåer.

Jönköping
29 juli - 4 augusti
Brassband, Blåsorkester
och Storband.
Detta är kursen där du får
träﬀa professionella
instruktörer och dirigenter
som hjälper dig vidare från
din nivå i ditt musicerande.
Du som vill vara med under
veckan bör ha orkestervana.
Kursen rekommenderas från
ca 16 år och uppåt
(OBS ingen övre åldergräns)
Frågor och information
jonkoping@smm.nu

Musik och gemenskap på kristen grund

SMM inleder samarbete
med Kulturens
SMM har efter moget övervägande valt att byta
samarbetspartner när det gäller studieförbund.
Samarbetet med Bilda har genom åren inte varit vad vi
hoppats på. Orkester, kör och liknande verksamheter är
inte prioriterade i Bildas ”folkbildningsverksamhet”. Det
stöd vi fått genom åren har inte hjälpt oss att utveckla våra
verksamheter på det sätt vi har önskat.
Genom samarbetet med nya studieförbundet ”Kulturens”
kommer vi att få helt andra förutsättningar för vår
verksamhet. Vi kommer att kunna jobba med ”folkbildning”
som det är tänkt att den ska vara.
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SMMs
ungdomsorkestrar

SMM kommer att jobba med Kulturens
bildningsverksamhet på riksplanet

Här får du möjlighet att spela
med nya och gamla kompisar
från hela Sverige.
Du kommer också att få delta i
spännande projekt där du
träﬀar härliga musiker som
kommer ge dig inspiration och
hjälpa dig att utvecklas på ditt
instrument.
Du får jobba med bra dirigenter
och instruktörer som kommer
att göra dig till en bättre
orkestermusiker.
Det bästa av allt är att du
kommer uppleva mycket glädje
och en fin gemenskap. Du
kommer få vänner för livet så
missa inte att anmäla dig till…

Vi har i samförstånd med Equmeniakyrkans
kyrkoledning tagit detta beslut. Vi är överens om att
detta är rätt väg att gå.

SYBB, Brassband för dig
mellan 17-24 år som vill satsa
lite extra på att utveckla ditt
spel och ha kul tillsammans
med andra. SYBB samlas tre
gånger under våren med start i
januari.
3 - 6 Januari Bor/Värnamo
8 - 10 mars, Stockholm
29 - 31 mars, Lilla
Brassfestivalen, Gnosjö
Dirigenter är Mattias Hjortlinger
och Berit Palmquist.Anmälan:
sybb@smm.nu

Det finns även möjlighet för våra
medlemsorkestrar att samverka med Kulturens.
Fördelarna är många. Ni som är intresserade hör av er
till Anders Lundin på konsulent@smm.nu så får ni den
information ni behöver.

SMMs Sommarmusikskolor
Tänk er en hel vecka med ett instrument i hand’
Våra Sommarmusikskolor vänder sig till både unga
och vuxna som spelar blåsinstrument, slagverk eller
kontrabas.
Orkesterspel är veckans huvudingrediens men det
finns också utrymme för ensemblespel, undervisning i
grupp eller enskild lektion. Dirigering, musikteori,
sång, sport och fritid står också på schemat.
Oavsett om du aldrig varit på sommarmusikskola förut
eller besökt oss flera gånger så är du hjärtligt
välkommen!
Anmälan görs på SMMs hemsida www.smm.nu
Anmälan till samtliga läger öppnar 15 januari och är
öppen till 30 april. Antalet platser är begränsat.

Välkommen till våra inspirerande
sommarveckor!

J-SYBB Brassband för dig
mellan 13-16 år som vill spela
och utvecklas tillsammans med
kompisar från andra orkestrar.
J-SYBB samlas tre helger
under året.
Datum:
3 - 6 januari, Bor/Värnamo
29 - 31 mars Lilla
Brassfestivalen, Gnosjö
23 - 25 augusti, Lidköping
Dirigenter är Klara Parsmo och
Oskar Karlsson.
Anmälan: jsybb@smm.nu
Musik och gemenskap på kristen grund
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Dirigentkurs 2019
Här kan dagens och framtidens dirigenter få nya kunskaper och hitta inspiration.

Kursen är till för alla dirigenter, från nybörjaren till den erfarne ledaren. Fler och mer
inspirerade dirigenter behövs för att ta våra orkestrar och blåsmusiken in i framtiden.
Vi jobbar i tre nivåer och utgår från den kunskap som var och en av deltagarna besitter.
Dirigentkursen vänder sig till dig som är dirigent sedan flera år och behöver nya tips och
ny inspiration för att kunna komma vidare. Den är också till för dig som är lite nyare i
rollen som dirigent och vill bli säkrare. Vi ger dig tipsen du behöver för att ta nästa steg.
Kursen är också för dig som är nybörjare och vill lära dig dirigeringens grunder.
Vi samlas under tre helger under året.
Under alla samlingar kommer vi ha övningsorkestrar på plats. Vi kommer också att ha
gästföreläsare som delar med sig av sina kunskaper.
Datum:
12 - 14 april, Göteborg
1 - 3 augusti, Jönköping. Del två av kursen hålls i samband med SMMs
sommarmusikskola på Södra Vätterbygdens Folkhögskola
20 - 22 september, Plats är inte bestämd
Deltagarna får sista helgen visa upp sina nya dirigentkunskaper på en examenskonsert.
Huvudinstruktör är Emil Björklund
Kursledare är SMMs konsulent Anders Lundin
För mer information, kontakta Anders Lundin konsulent@smm.nu
Kursen är i dagslägret under planering och information kommer inom kort på SMMs
hemsida www.smm.nu och facebook,” svenska missionskyrkans musikkårer” samt i
diverse utskick.

Notutgivning
Tillsammans med Frälsningsarmen kommer vi att ge ut nya lovsångsarrangemang för blåsare
som kan spelas både på gudstjänst och konsert. Vilka lovsånger skulle du vilja att vi gav ut? Här
finns chansen att påverka vad som kommer att arrangeras. Hör av dig till mig Anders Lundin på
konsulent@smm.nu
Mer information kommer senare.

Konsulentbesök
Vill ni ha besök av SMMs konsulent Anders Lundin ? Jag hjälper gärna till som gästdirigent och
instruktör på övningshelg eller konsert. Behöver ni hjälp med något annat?
Som medlemsorkester i SMM ingår ett konsulentbesök. Tveka inte att höra av er!

Ny medlemsorkester
Det är med stor glädje vi hälsar JBB, Järfälla Brassband välkomna in i SMMs gemenskap. Vi ser
fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete.

Musik och gemenskap på kristen grund
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Nybyggarna
Vi vill informera om att SMM i samarbete med några kårer startat ett projekt med
nybörjarorkestrar. SMM hjälper till med noter och annat som behövs för att starta en orkester. I
första omgången är Karlstad, Taberg, Borås, Immanuel Brass Stockholm och Trollhättan (Svenska
kyrkan) med.
Är ni på er ort intresserade så hjälper SMMs konsulent till med information och stöd. Det finns
också mycket kunskap hos de som redan startat sin verksamhet. Här finns möjlighet till
samarbeten, nätverkande och konkreta tips på hur ni drar igång.

Lilla Brassfestivalen
Festivalen för alla unga som spelar ett brass instrument eller slagverk. Festivalen hålls
fredag och lördag 29 - 30 mars i Gnosjö.
Kom själv eller med några kompisar. Ta med dig hela minibrasset eller alla på
kulturskolan.
Helgen innehåller repetitioner solotävlingar och konsert.
Gäster och instruktörer blir Big Fat Brass från Göteborg.
Man kan anmäla sig som grupp eller enskild deltagare. Övernattning ordnas för dem som
önskar.
Övernattande grupper måste ha minst en ansvarig ledare. Under helgen medverkar
framåt brass, SYBB och J-SYBB.

Information och anmälan hittar du på www.brassband.se

Sommarbrass på Öland 11-14 juli 2019
Detta är en weekend på Klintagården för dig som vill kombinera semester och skönt
musikskapande i härlig miljö. Kom med familjen eller tillsammans med några vänner. Vad kan vara
bättre än att uppleva svensk sommar med musik och fin gemenskap.

Vi träﬀas på Klintagården torsdag eftermiddag och avslutar på söndagen med medverkan
på gudstjänsten. Däremellan ska vi hinna med repetitioner och konserter både fredag
och lördag kväll.
Anmälan öppnar 15 januari på SMMs hemsida www.smm.nu Här kommer du också hitta
mer information om Sommarbrass.
Välkomna till en händelserik helg med SMM på Klintagården.

Anders Lundin, konsulent SMM
Musik och gemenskap på kristen grund
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