Så här anmäler du dig till
Lilla Brassfestivalen
Skicka in följande uppgifter senast 7 mars
på mail: olof@swemix.com
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BRASSFESTIVALEN
14-15 mars i Åsenhöga och Vaggeryd

namn, instrument och födelseår samt ev. önskemål om specialkost. Namn på
övernattande och ansvarig ledare.

DELTAGARE FREDAG:

Lilla Brassfestivalen är en musikhelg för barn och ungdomar som spelar
brassinstrument på musik- och kulturskolor eller i minibrass,
kornettskola eller annan orkester. Hur mycket eller lite du kan spelar ingen roll,
huvudsaken är att du vill lära dig mer på ditt instrument och att
du vill göra det tillsammans med andra.

DELTAGARE LÖRDAG:

Vuxna deltagare är också välkomna!

namn, instrument och födelseår samt ev. önskemål om specialkost

DELTAGARE I MELODITÄVLING:
namn, instrument och födelseår

KONTAKTPERSON:
namn, telefon och mailadress

Har du frågor kan du kontakta:

Olof Forsberg 0370-33 32 03, 070-556 74 11 olof@swemix.com
Berit Palmquist 070-344 45 68 berit.palmquist@missionskyrkan.se

Lilla Brassfestivalen är en del av projektet Framåt Brass vilket genomförs av Svenska
Brassbandförbundet (SBBF) med stöd av Leader Västra Småland. Lilla Brassfestivalen
arrangeras i samverkan med Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM).

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden.

Plats Vi kommer att hålla till i Åsenhöga Missionskyrka (fredag) och i Fenix Kulturoch kunskapscentrum Vaggeryd (lördag). Den stora avslutningskonserten blir i Multihallen – Fenix Kultur- och kunskapscentrum på lördag kväll.
Festivalen innehåller spel i olika grupper indelade efter instrument och nivå. Vi
kommer också att spela tillsammans med Swedish Youth Brass Band och Junior - Swedish Youth Brass Band.
Meloditävling På lördag eftermiddag får alla som vill delta i en meloditävling. Den
går ut på att spela solo en valfri melodi så fint man kan. Du väljer själv en melodi och
spelar utan ackompanjemang. Tävla med dina kompisar.
Det blir fyra olika åldergrupper, i varje grupp utses en vinnare, inga övriga placeringar.

Program Lilla Brassfestivalen
Fredag 14 mars
17.30 Samling i Åsenhöga Missionskyrka, Information
18.00 Spel i instrumentgrupper
19.30 Kvällsmat
20.00 Kvällsprogram

Grupp 1) födda 2002 o senare
Grupp 2) födda 1999 - 2001
Grupp 3) födda 1996 - 1998
Grupp 4) födda 1995 och tidigare.

21.30 Fika o övernattning för de som önskar

Övernattning För den som vill finns den möjlighet att övernatta i Åsenhöga Missionskyrka mellan fredag och lördag. Där ordnas också kvällsfika och frukost. OBS alla
grupper som övernattar ska ha minst en ansvarig ledare/förälder med sig. Från Åsenhöga blir det gemensam buss till Vaggeryd på lördag morgon.
Mat Vi ordnar gemensamma måltider för festivaldeltagare under fredag kväll och lördag. Om du behöver specialkost ange det på din anmälan.
Kostnad Att delta i Lilla Brassfestivalen 2014 är gratis.

Lördag 15 mars
08.00

Frukost för de som övernattat i Åsenhöga

09.00

Bussresa till Vaggeryd för de som övernattat

09.30

Samling för alla i Fenix Kultur- och

Konsert Lilla brassfestivalen avslutas med en stor konsert i Multihallen Fenix
Kultur- och kunskapscentrum, Vaggeryd lördag 15 mars kl 18.00.

kunskapscentrum Vaggeryd
Adress: Verner Malmstens väg 1, Vaggeryd

Konsert i Multihallen Fenix Kultur-och kunskapscentrum

Lördag 15 mars kl 18.00

Alla festivaldeltagare
Junior - Swedish Youth Brass Band dirigent Jan Winborg och Hans Nordström
Swedish Youth Brass Band, dirigent Berit Palmquist
Paul Duffy – solist på trumpet o kornett
Entré för åhörare 80:- studerande 40:barn tom 12 år och festivaldeltagare gratis
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10.00

Spel i grupp Fenix vån 2 (kulturskolan)

11.00

Fika/Frukt

11.30

Spel i grupp Fenix vån 2 (kulturskolan)

12.15

Lunch i foajén grupp 1.

12.45

Lunch i foajén grupp 2

13.30

Meloditävling i Multihallen

15.00

Spel i grupp eller alla tillsammans

16.00

Genrep i Multihallen

16.45

Kvällsmat i foajén grupp 1

17.15

Kvällsmat i foajén grupp 2

18.00

Konsert i Multihallen

