Svenska
Brassbandfestivalen
En mötesplats för brassmusiker

Värnamo 15-16 november 2019

Konserter, tävlingar, seminarium och utställning

Välkommen till Svenska Brassbandfestivalen 2019!
Välkommen till årets brassbandfestival som hålls i Värnamo 15-16 november. Svenska Brassbandfestivalen är
en helg där brassmusiker från hela Sverige möts för att inspireras och utvecklas. Festivalen innehåller tävlingar,
konserter, utställningar och seminarier. I år arrangeras tävlingar i följande divisioner: Elit, 1, 2 samt minibrass
(för deltagare t.o.m. 15 år). För de orkestrar som vill delta i festivalen utan att tävla finns i år två klasser Framåt
Brass-klass och Festivalklass. Brassbandfestivalens aktiviteter genomförs i Arken (Pingstkyrkan) och i Missionskyrkan, Värnamo.
Brassbandfestivalen är en viktig mötesplats för svenska brassmusiker och vi hälsar alla intresserade - orkestrar,
enskilda deltagare och publik - välkomna att spela, lyssna och umgås.
Svenska Brassbandförbundet, Styrelsen

Preliminärt program
Fredag 15 november

Lördag 16 november

14.00

Provspelning till European Youth Brass
Band 2020 (Palanga, Litauen), ej publikt

09.00

Tävling Division 1 och 2 Arken
och Missionskyrkan

15.00

Seminarium och idédiskussion
- Hur får vi publik till våra konserter?

11.00

Musik i Värnamo centrum,
brassensemble ur Armens Musikkår

17.00

Öppningskonsert - Brassensemble ur
Arméns Musikkår, dirigent Emil Björklund
lottning för Elitdivision
- obligatoriskt stycke.

12.00

Festivalklass

15.00

Elitdivision tävling – Fritt valt program,

20.00

Galakonsert
Mnozil Brass
Festivalens minibrassare och
brassensemble ur Armens Musikkår
Prisutdelning

17.30

Framåt Brass-klass och Minibrasstävling

21.00

Elitdivision tävling - obligatoriskt stycke

23.00

Nocturne i Svenska kyrkan, Värnamo
Swedish Central Band,
dirigent Kent Jonsson

Reservation för ändringar

Fredag 15.00-16.30 Seminarium
”Hur får vi publik till våra konserter?”

Minibrassfestival

En idédiskussion om konsertverksamhet och marknadsföring. Dela med dig av dina erfaerenheter
och ta del av andras idéer.

Fredag 23.00 Nocturne,
Swedish Central Band

Brassbandfestivalen är en mötesplats för alla brassmusikanter oavsett ålder och färdighet. Därför är
också de unga musikanternas deltagande en viktig
del av festivalen. 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 repetition med en grupp ur
Arméns Musikkår, som leder till framträdande på
galakonserten. Gemensamt boende och mat ordnas för minibrassgrupper under förutsättning att de
åtföljs av egna ledare.
Stilla kvällsmusik i Svenska kyrkan Värnamo med
Swedish Central Band (SCB). SCB bildades i januari
2018 med målet att beröra och inspirera lyssnarna.
Musikkåren är sammansatt av musikanter som har
varit eller är aktiva musikanter i Frälsningsarmén.
Orkestern dirigeras av Kent Jonsson.

Lördag 20.00
Galakonsert med Mnozil Brass

Provspelning för EYBB-European
Youth Brass Band
(ej publikt program)

Svenska Brassbandförbundet har varje år möjlighet
att sända svenska deltagare till European Youth
Brass Band (EYBB). År 2020 genomförs EYBB i samband med Brass-EM i Palanga, Litauen veckan
20-28 april. Provspelning genomförs enskilt med två
personer som lyssnar. Provspelning för plats i EYBB
genomförs fredagen 15 november kl. 14.00.
Sökande ska vara:
Sökande ska vara:
• Intresserad och kunnig musikant på
brassinstrument eller slagverk.
• Född mellan 1 juni 1998- 1 april 2002.
• Musikant i någon av SBBFs medlemsorkestrar.

Årets Eldsjäl 2019
Världens mest kända och galnaste brassensemble är åter på plats i Värnamo, senaste gången
var 2006. Gruppen bildades när deltagarna var
studenter på Musikhögskolan i Wien. Mitt emot
Musikhögskolan låg värdshuset Mnozil Inn där studenterna ofta träffades efter långa övningsdagar.
Värdshuset erbjöd också tillfällen till att uppträda.
I den miljön föddes Mnozil Brass och där utvecklade de sin speciella stil - en blandning av musikalisk
genialitet och ren galenskap. De sju deltagarna
har nu spelat tillsammans i 27 år och turnerar flitigt
över hela världen. I årets festival presenterar de sin
senaste show – GOLD

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 tidigare delats ut till:

2009 Mats Svensson, Södertörns Brassband,
2010 Lars Lerne, Solna Brass,
2011 Ulrik Lundquist, Bors Brassband,
2012 Thor-Leif Lindén, Halmstad Brass,
2013 Håkan Johansson, Värnamo Missionskyrkas Brassband
2014 Bo Jennesjö, Frälsningsarméns Musikkår, Lidköping.
2015 Hanna Törefors, Gnosjö och Lillemor Wickström, Hillerstorp
2016 Bertil Andersson, Järfälla Brass Band
2017 Agne Jansson, Bankeryds Brassband
2018 Ann-Sofie Andersson och Carina Bigelius, Immanuel
Brass - Minibrass, Enköping
Nominering ska lämnas till styrelsen senast 30 september.

Delta i festivalen utan att tävla:
Framåt Brass – öppen för alla!
Fredag kl. 17.30
Framåt Brass-klassen vänder sig till nybörjargrupper som vill vara med utan att tävla i Minibrassklassen.
I Framåt Brass finns ingen åldersgräns och inget teststycke. Gruppen spelar ett program om max 12 minuter.
Ett pris lottas ut bland deltagande grupper, som inte får någon inbördes placering.

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 brassband som så önskar kan få skriftliga kommentarer av en sakkunnig bedömare.
Grupperna rangordnas inte. Ett pris lottas ut bland Festivalklassens band.

Tävlingar
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. Sluten bedömning sker i samtliga divisioner.

Division Minibrass – fredag kl. 17.30

Division 1 – lördag kl. 09.00

För ensembler och orkestrar där deltagarna är
födda 2004 eller senare. Varje grupp får innehåller
max tre spelare som är födda 2003 eller tidigare.
Tävlingsprogram max.12 min.
Obligatoriskt stycke Wind & Rock ur Jæren av
Svein Fjermestad, ca 6,30 min
Spelordning lottas två veckor i förväg

Tävlingsprogram max 20 min.
Obligatoriskt stycke: Sunset Rhapsody av Eric Ball,
ca 9 min. Spelordning lottas två veckor i förväg

Division 2 - lördag kl. 09.00
Tävlingsprogram max 20 min.
Obligatoriskt stycke: Music from Kantara av
Kenneth Downie, ca 9 min
Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division Elit - Arken fredag kl. 21.00
Obligatoriskt stycke: Salute to Youth av Gilbert
Vinter ca 13,00 min
Spelordning lottas på öppningskonserten.

Division Elit – Arken lördag kl. 15.00
Fritt valt program/stycke max 17 min.
Spelordning lottas lördag kl. 12.00

För information/beställning av obligatoriska stycken www.ulid.se
mail: ulid@telia.com | tel. 036-36 24 78
Medlemskap i SBBF
För att få delta i Svenska Brassbandfestivalen ska orkestern
vara medlem i Svenska Brassbandförbundet, vilket kostar
500:-/orkester/år. (Gäller ej Minibrass och Framåt Brass.)
Betala medlemsavgiften till Svenska Brassbandförbundet
pg 14 47 91-1 eller bg 341-4844 före anmälan.

Anmälan och information

Anmälan och biljettbeställning för deltagande
band öppnar 2019.09.15 kl 18.00 och kan endast
göras via hemsidan www.brassband.nu
Anmälan gäller deltagande i festivalen, provspelning för EYBB, nominering till årets eldsjäl samt bokning av biljetter. Anmälan och bokning
för deltagande band stänger 2019-09-30 kl 24.00. Deltagaravgifter och
biljetter faktureras. Från 2019.10.01 kl. 18.00 släpps resterande biljetter till
allmänheten via hemsidan brassband.nu
Anmälan och information
Medlemskap i SBBF – 500kr/år
Tävlingsavgift för deltagande orkester: 2000kr (Elit, div 1, div 2 och Festival)
Tävlingsavgift för Minibrass och Framåt Brass: 500kr/orkester
Minibrasskort 500kr/deltagare
Deltagarkort (”åkband”): 170kr/deltagare
Konsertbiljett Galakonsert – deltagare: 220kr (sporthallen 170kr)
Konsertbiljett Galakonsert övriga: 320kr (sporthallen 270kr)
För övrig information kontakta
Berit Palmquist beritpalmquist22@gmail.com 070-344 45 68 eller
Olof Forsberg olof@swemix.com 0370-33 32 03

