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Välkommen till årets brassbandfestival som hålls 7-8 novem-
ber i Värnamo. Svenska Brassbandfestivalen är en helg full 
med musik och möten mellan brassmusiker från hela Sverige. 
Festivalen innehåller konserter, utställningar, seminarier och 
tävlingar. I år arrangeras tävlingar i följande divisioner: Elit, 1, 
2 samt minibrass (för deltagare tom 15 år). Dessutom inbjuder 
vi till en festivalklass som är öppen för alla band som vill delta 
i festivalen utan att tävla. De flesta av festivalens aktiviteter 
hålls i Arken (Pingstkyrkan) Värnamo.
Brassbandfestivalen är en viktig mötesplats för svenska brass-
musiker och vi hälsar alla intresserade - orkestrar, publik och 
enskilda deltagare, välkomna att spela, lyssna och umgås.

Styrelsen för Svenska Brassbandförbundet

Välkommen till Svenska Brassbandfestivalen 2014

Preliminärt program 2014

Fredag 7 november

13.00 Provspelning till  
 European Youth Brass Band 
 (Freiburg, Tyskland 2015)

15.00  Seminarium

18.00  Öppningsceremoni med 
 lottning för Elitdivision –  
 obligatoriskt stycke

18.30  Minibrasstävling 

20.30  Elitdivision tävling - 
 obligatoriskt stycke

Reservation för ändringar

Lördag 8 november

09.00  Tävling Division 1 och 2

12.00  Festivalklass 

15.00  Elitdivision tävling –  
 Fritt valt program

20.00  Galakonsert 
 Cory Band, dirigent Philip Harper 
 Festivalens minibrassare  
 Prisutdelning



Cory Band
The Cory Band från Wales är ett av världens mest 
kända och framgångsrika Brassband och det verk-
ligen roligt att få välkomna dem till Värnamo och 
Svenska Brassbandfestivalen. Detta succérika täv-
lings- och konsertband har en historia som går tillba-
ka till 1880-tal men det var under 1950-talet som ban-
det tog klivet upp i det absoluta toppskiktet bland 
de brittiska brassbanden och där har det befunnit 
sig sedan dess. Bland annat kan nämnas bandets tre 
raka segrar i Brass-EM åren 2008, 2009 och 2010 un-
der ledning av dåvarande dirigenten Robert Childs.
Nuvarande dirigent, Philip Harper, tillträdde 2012 
och lyckades leda bandet till att återta titeln Euro-
pean Champions 2013.
Genom fruktbart samarbete med en rad olika kom-
positörer har orkestern bidragit till att förnya och 
utveckla brassbandrepertoaren. Ett stort antal CD-
inspelningar och konsertframträdanden har lett till 
berömmelse i många länder. 

Philip Harper
Cory Bands dirigent, Philip 
Harper, är en mångkunnig 
musiker. Han är en produk-
tiv kompositör och har ock-
så uppdrag som dirigent, 
lärare och domare bland 
brassband på olika nivå-
er. Han är dessutom verk-
sam som redaktör för Brass 
Band World Magazine.
Philip Harper tog examen från University of Bristol 
1994. Därefter bodde han under en period i Japan 
där han framträdde som gästsolist hos några av de 
japanska brassbanden. Som framgångsrik althornist 
har han bland annat spelat med The National Youth 
Brass Band of Great Britain och The Sun Life Band i 
Bristol.
År 2012 tog han över rollen som dirigent för Cory 
Band, vilket året därpå tog hem tre av de stora tit-
larna i den brittiska tävlingskalendern. Detta gjorde 
att Philip Harper, av läsarna på websiten 4barsrest, 
röstades fram till utmärkelsen årets dirigent.

Minibrassfestival
Brassbandfestivalen är en mötesplats för alla brass-
musikanter oavsett ålder och färdighet. Därför är 
också de unga musikanternas deltagande viktigt. 

Här får elevgrupper och minibrass träffas och spela 
för och med varandra. På fredagskvällen kan alla 
minibrass, som vill, ställa upp i en egen tävling. Under 
lördagen blir det gemensamma aktiviteter och re-
petitioner, som leder till framträdande på den stora 
galakonserten. Gemensamt boende och mat ord-
nas för minibrassgrupper under förutsättning att de 
åtföljs av egna ledare.

Provspelning för EYBB-European 
Youth Brass Band
Svenska Brassbandförbundet har varje år möjlighet 
att sända svenska deltagare till European Youth 
Brass Band (EYBB). År 2015 genomförs EYBB i sam-
band med Brass-EM i Freiburg Tyskland under veck-
an 25 april – 4 maj. Provspelning för plats i EYBB ge-
nomförs fredagen 7 november kl. 13.00. 
Sökande ska vara:
• Intresserad och kunnig musikant på brassinstru-
ment eller slagverk.
• Född 1994-1997.
• Musikant i någon av SBBFs medlemsorkestrar.

Årets Eldsjäl 2014
Uffes Blås stipendium till ”Årets Eldsjäl” kommer att 
delas ut under festivalen. Ta chansen att nominera 
personer som genom sin insats för brassbandrörelsen 
i Sverige har gjort sig förtjänt av titel ”Årets Eldsjäl”.  
Priset har delats ut fem gånger tidigare: 2009 till Mats 
Svensson, Södertörns Brassband, 2010 till Lars Lerne, 
Solna Brass, 2011 till Ulrik Lundquist, Bors Brassband, 
2012 till Thor-Leif Lindén, Halmstad Brass och 2013 
till Håkan Johansson, Värnamo Missionskyrkas Brass-
band. Nominering ska lämnas till styrelsen senast 30 
september. 



Festivalklass – Delta utan att tävla! Lördag kl 12.00
Festivalklassen är en öppen klass där alla brassband, oavsett nivå och 

storlek, kan delta utan att tävla med varandra. Orkestern framför ett fritt 
valt program om max 20 min. De band som så önskar kan få skriftliga 

kommentarer av en sakkunnig bedömare. Orkestrarna rangordnas inte 
sinsemellan. Ett pris lottas ut bland Festivalklassens deltagande band

Medlemskap i Svenska Brassbandförbundet  
Deltagande orkestrar ska vara medlemmar 
i Svenska Brassbandförbundet (gäller ej 
minibrass). Medlemsavgiften 500:-/band/år 
inbetalas till Svenska Brassbandförbundet  
pg 14 47 91-1 eller bg 341-4844.

Anmälan och information 
Anmälan till festivalen, provspelning för EYBB, nominering till årets eldsjäl samt  

bokning av biljetter ska vara insänt senast 30 september. Priser och anmälnings-
blanketter finns på SBBFs hemsida www.brassband.se från mitten av augusti. 

Deltagaravgifter och biljetter faktureras. 

För övrig information kontakta
Berit Palmquist berit.palmquist@missionskyrkan.se 070-344 45 68  

eller Olof Forsberg olof@swemix.com 0370-33 32 03

Tävlingar  (OBS preliminära tider)
Brassbandfestivalens tävlingar genomförs i tre divisioner samt minibrassklass. 

Tävlingstiden räknas från inslag av första stycket till avslag av det sista. Programmet 
skall genomföras utan presentation från de deltagande banden. Öppen bedömning 

i minibrassklassen. Sluten bedömning i övriga divisioner.

För information/beställning av obligatoriska stycken www.ulid.se 
mail ulid@telia.com tel. 036-36 24 78

Division Minibrass - fredag kl 18.30

För ensembler och orkestrar där deltagarna 
är max. 15 år. I grupper upp till 10 personer får 
två vara över 15 år. I grupper över tio personer 
får tre vara över 15 år (dirigenten räknas inte). 
Tävlingsprogram max.15 min. 
Obligatoriskt stycke: Hollyhedge March av 
Stuart Johnson, ca 2,30 min.
Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 2 - lördag kl 09.00

Tävlingsprogram max 25 min. 
Obligatoriskt stycke: Alloway Tales av Peter 
Graham, ca 6,00 min. Spelordning lottas två 
veckor i förväg.

Division 1 – lördag kl. 09.00

Tävlingsprogram max 25 min. 
Obligatoriskt stycke: Dimensions av Peter 
Graham, ca 9,00 min.  
Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division Elit - Arken fredag kväll kl. 20.30

Obligatoriskt stycke: The Essence of Time av 
Peter Graham, ca 14,00 min. Spelordning lottas  
på öppningskonserten.

Division Elit – Arken lördag kl. 15.00 

Fritt valt program/stycke max 20 min. 
Spelordning lottas lördag kl. 12.00 

Svenska 
Brassbandfestivalen


